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ل لصاحبها : احمد بكر عبد الممصود محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله بصمة مٌدٌكال للمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌ -  1

 -عن النشاط : 14544برلم  25255252، لٌد فى  55555.555،  

تجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة 

 م موافمةشبه جزٌرة سٌناء فٌلز

و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2554لسنة  355. الهٌئة مسبماً مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنة  356

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -مدخل ج  12عمارة  -الدور االول علوى  5ة : شمة رلم لمباشرة نشاطها . ، بجه

، لٌد فى  1555555.555لصاحبها : دمحم سالم عبدالحمٌد ابراھٌم بٌان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   MS Playام اس ببلى  -  2

 -عن النشاط : 14521برلم  25255252

 لمبلھى.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع العاب ا

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

 العامرٌة اول -العجمى  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : نهاٌة شارع التامٌن 

،  55555.555جر فرد ، رأس ماله ،  مصنع الشٌن للببلستٌن لصاحبها : ابراھٌم احمد سامى محمود عبدالحمٌد الشٌن  ، تا -  3

 -عن النشاط : 14554برلم  25255255لٌد فى 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع روالت واكٌاس وعبوات وصنادٌك ببلستٌن.

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

 -حوش عٌسى  -المركز الرئٌسً و مولع ممارسة النشاط: عزبة الشٌن الكوم االخضر  لمباشرة نشاطها ، بجهة :

، لٌد فى  15555.555الشمس لتدوٌر المخلفات لصاحبها : زكرٌا عبدالعال احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

 -عن النشاط : 14522برلم  25255215

 ورلٌه والمعدنٌهالامة وتشؽٌل مصنع العاده تدوٌر المخلفات ال

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

 -خلؾ البحوث  -بجوار مسجد االولاؾ لبلى السكه الحدٌد امام مربع الورش  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : نجع رسبلن الؽربى 

 -العامرٌه 

، لٌد  155555.555لحاصبلت الزراعٌه لصاحبها : باسم عمرو دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الصمر الذھبٌه ل -  5

 -عن النشاط : 14644برلم  25255224فى 

الامة وتشؽٌل الثبلجات الخاصة بحفظ الحاصبلت والتماوى الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدھا أو  - 1

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

 الامه وتشؽٌل محطه فرز وتعبئه وتجهٌز وؼربله الحاصبلت الزراعٌه بكافه انواعها وتماوى البطاطس - 2

 عموم التصدٌر - 3

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

 ها فًالمنشاة بهذا الشرط ٌسمط حم

 -ابو المطامٌر  -بجوار السجٌنى  -التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار ، بجهة : طرٌك ابو المطامٌر كفر الدوار 

، لٌد  155555.555الصمر الذھبٌه للحاصبلت الزراعٌه لصاحبها : باسم عمرو دمحم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار  2514لسنة  42عن رلم  14644لم بر 25255224فى 

 إلٌه بالضمانات والحوافز

 الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.

تنفٌذٌة لبل والئحته ال 2514لسنة  42و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -ابو المطامٌر  -بجوار السجٌنى  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : طرٌك ابو المطامٌر كفر الدوار 

، لٌد فى  2555.555صاحبها : صبحى دمحم عبدالحلٌم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صبحى للمواد الؽذائٌه ل -  4

 2552لسنه  356عن لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  14514برلم  25255252

 توزٌع وتورٌد المواد الؽذائٌه

مار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستث

 المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2514لسنة  42التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 تنفٌذٌة.الوارده به وببلئحته ال

 -العامرٌه  -لرٌه احمد عرابى  -مع مراعاة أحكام الموانٌن ، بجهة : شارع الترعه الؽربٌه 

، لٌد فى  2555.555صبحى للمواد الؽذائٌه لصاحبها : صبحى دمحم عبدالحلٌم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 -عن النشاط : 14514برلم  25255252

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

 سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار

 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355. رئٌس الوزراء رلم 

النائٌة والمناطك خارج الوادي المدٌم فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة  تجاره الجمله والتجزئه للمواد الؽذائٌه باالمناطك

 الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد

 -العامرٌه  -لرٌه احمد عرابى  -و مراعاه ، بجهة : شارع الترعه الؽربٌه  2554لسنة  355بمرار رئٌس الوزراء رلم 

، لٌد فى  2555.555ى دمحم عبدالحلٌم موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  صبحى للمواد الؽذائٌه لصاحبها : صبح -  2

 عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 14514برلم  25255252

 -العامرٌه  -لرٌه احمد عرابى  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : شارع الترعه الؽربٌه 
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

، لٌد  55555.555المواد الؽذائٌة لصاحبها ) دمحم عوؾ عوؾ خطاب حسوب (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  الخٌر لتعبئة  -  15

عن النشاط : الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد الؽذائٌة .مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  14535برلم  25255253فى 

 -المحمودٌة  -ة التراخٌص  البلزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : العطؾ والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كاف

برلم  25255256، لٌد فى  25555.555لصاحبها : ٌاسر راؼب احمد ابو النجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،     skyالسما  -  11

 -عن النشاط : 14566

والمجتمعات العمرانٌه الجدٌده فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم تجاره الجمله والتجزئه للمستلزمات الطبٌه فى المناطك النائٌه 

 موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة

 2552لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2554لسنة  355. ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 تورٌدات عمومٌه

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

 المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

 -برج العرب  -التمتع بالمزاٌا ، بجهة : ش عبده الخراط 

برلم  25255256لٌد فى ،  25555.555لصاحبها : ٌاسر راؼب احمد ابو النجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،     skyالسما  -  12

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2514لسنة  42عن والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم  14566

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة لبل  2514لسنة  42ص علٌها بمانون االستثمار رلم و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصو

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -برج العرب  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ش عبده الخراط 

، لٌد فى  1555555.555ان جابر احمد على لصاحبها : رمضان جابر احمد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رمض -  13

 -عن النشاط : 14526برلم  25255253

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة .

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة .

 ن .الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعاد

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

 -الدلنجات  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الؽزالى 

 برلم 25255223، لٌد فى  15555.555االھرام لصاحبها : على السٌد دمحم عبدالمؽٌث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 -عن النشاط : 14665

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً ھاتٌن 

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

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

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 
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 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و ، بجهة : الهانوفٌل عمارات 

 -الدخٌله  -سٌتى بالس 

برلم  25255223، لٌد فى  15555.555ھرام لصاحبها : على السٌد دمحم عبدالمؽٌث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اال -  15

 عن تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و التٌن اواى 14665

الة عدم إلتزام مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً ح

 المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2514لسنة  42التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.

 -الدخٌله  -سة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون ، بجهة : الهانوفٌل عمارات سٌتى بالس و تتعهد المنشاة بممار

برلم  25255225، لٌد فى  55555.555كرٌستال سوٌت لصاحبها : اسبلم احمد عبدهلل احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 -عن النشاط : 14665

 ٌات الشرلٌة.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الحلو

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

 -ابو المطامٌر  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عزبة الحصن 

برلم  25255223فى ، لٌد  15555.555االھرام لصاحبها : على السٌد دمحم عبدالمؽٌث  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

 والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت. 2514لسنة  42عن االستثمار رلم  14665

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

 -الدخٌله  - لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الهانوفٌل عمارات سٌتى بالس

 55555.555الربٌع لبلستثمار العمارى والزراعى لصاحبها : ربٌع سعد عبدالعظٌم عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 -عن النشاط : 14522برلم  25255253، لٌد فى 

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

 سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار

 2552لسنة  356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355. رئٌس الوزراء رلم 

اتٌن استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً ھ

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

 -ابو المطامٌر  -ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى ، بجهة : زاوٌه صمر 

 55555.555الربٌع لبلستثمار العمارى والزراعى لصاحبها : ربٌع سعد عبدالعظٌم عبدالمولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 عن االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمر 14522برلم  25255253، لٌد فى 

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -ابو المطامٌر  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : زاوٌه صمر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25255215، لٌد فى  5555.555مٌنا سمٌر ابراھٌم بدٌر لصاحبها : مٌنا سمٌر ابراھٌم بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 البلزمةعن الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص  14525برلم 

 -المنتزه  -فٌكتورٌا -شارع الطٌار دمحم محارب  2لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

، لٌد فى  2555.555الممتاز للمخلبلت لصاحبها : شرٌؾ فتحى توفٌك دمحم الجمال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 -عن النشاط : 14534برلم  25255254

 فه انواعهالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المخلبلت بكا

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

 كفر الدوار -سٌدى ؼازى  15لمباشرة نشاطها . ، بجهة : عزبه السناوى 

، لٌد  155555.555س ماله ،  سمارت ھوم للصناعات الكهربائٌة لصاحبها : محمود احمد احمد مرعى  ، تاجر فرد ، رأ -  22

                                                                                                                                                                                         -عن النشاط : 14636برلم  25255212فى 

ومواسٌر مٌاه الشرب والصرؾ   upvcتشؽٌل مصنع لتصنٌع خراطٌم كهرباء من البولى اٌثٌلٌن ومواسٌر كهرباء من ال الامة و-1

-ب ( المرحلة الثانٌة 153الصحى ومنتجات حمن الببلستٌن. ، بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : لطعة رلم ) 

 -وادى النطرون  -المنطمة الصناعٌة 

، لٌد فى  355555.555اتكس للؽزل والنسٌج لصاحبها : اسامه محمود دمحم سلٌمان العماد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  اسم -  23

 -عن النشاط : 14622برلم  25255225

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنسوجات وااللمشة الترٌكو و المبلبس الداخلٌة والجاھزة

 مرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح وال

 -برج العرب  -منطمة الورش والمخازن شرق المنطمة الصناعٌة الثانٌة  16بلون  12لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : لطعة رلم 

، لٌد  155555.555س ماله ،  سمارت ھوم للصناعات الكهربائٌة لصاحبها : محمود احمد احمد مرعى  ، تاجر فرد ، رأ -  24

عن مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة  14636برلم  25255212فى 

-ب ( المرحلة الثانٌة 153التراخٌص البلزمة  لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط : لطعة رلم ) 

 -وادى النطرون  -ة الصناعٌة المنطم

لصاحبها : مروة مصطفى محمود احمد جامع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ALTEX PHARMAالتكس فارما  -  25

عن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة  14654برلم  25255212، لٌد فى  555555.555

 التراخٌص البلزمة

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -ش فاروق عبدالوھاب  33بجهة :  لمباشرة نشاطها . ،

لصاحبها : مروة مصطفى محمود احمد جامع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ALTEX PHARMAالتكس فارما  -  26

 -عن النشاط : 14654برلم  25255212، لٌد فى  555555.555

 ٌة والبٌطرٌة والزراعٌة.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الخامات واللماحات الدوائٌة البشر

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االلبان ومنتجاتها.

 عموم االستٌراد.

فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس المنشاة اى حك فى مزاولة ؼرضها  1222لسنه  121مع االلتزام باحكام المانون رلم 

 إال بعد الحصول على التراخٌص

 ت المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض.البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -ش فاروق عبدالوھاب  33مع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة ، بجهة : 

 25255215، لٌد فى  5555.555ماله ،  مٌنا سمٌر ابراھٌم بدٌر لصاحبها : مٌنا سمٌر ابراھٌم بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس  -  24

 -عن النشاط : 14525برلم 

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً ھاتٌن 

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

 دٌثة فى االستزراع ولٌس الري بطرٌك الؽمرألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الح

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 شارع 2عموم التصدٌر فٌما ھو مسموح به لانونا.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة ، بجهة : 

 -المنتزه  -فٌكتورٌا -الطٌار دمحم محارب 

 25255215، لٌد فى  5555.555مٌنا سمٌر ابراھٌم بدٌر لصاحبها : مٌنا سمٌر ابراھٌم بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 عن الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم 14525برلم 

والئحته التنفٌذة ،  2514لسنة  42ط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسم

 مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة لبل  2514لسنة  42ا بمانون االستثمار رلم تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌه

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 -المنتزه  -فٌكتورٌا -شارع الطٌار دمحم محارب  2مع مراعاة أحكام ، بجهة : 

لصاحبها : مروة مصطفى محمود احمد جامع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ALTEX PHARMAالتكس فارما  -  22

عن بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام االلتزام بهذا  14654برلم  25255212، لٌد فى  555555.555

 الشرط ٌسمط حك التمتع

والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار  2514لسنة  42بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 لمشار إلٌه بالضمانات والحوافزا

 الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة لبل  2514لسنة  42و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -بدالوھاب ش فاروق ع 33مع مراعاة أحكام الموانٌن ، بجهة : 

، لٌد فى  15555.555اب نورمال ببلنت لصاحبها : عادل سامى ناجى عبدالهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

 -عن النشاط : 14635برلم  25255214

 تجاره الجمله والتجزئه لبلسمده الزراعٌه

عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد بمرار  بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما

 لسنة 355رئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2554

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -مركز بدر  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : لرٌه الكفاح 

، لٌد  35555.555رشدى كرٌم رشدى كرٌم لصاحبها : رشدى كرٌم رشدى كرٌم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 -عن النشاط : 14654برلم  25255212فى 

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و

 التعلٌم التكنولوجً .

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

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

عماره لمراٌه رشدى  -ش مدحت الملٌجى  32إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات ، بجهة :  -4

 -سٌدى جابر  -

، لٌد  35555.555، تاجر فرد ، رأس ماله ،  رشدى كرٌم رشدى كرٌم لصاحبها : رشدى كرٌم رشدى كرٌم عبدالرحمن   -  32

 عن . 14654برلم  25255212فى 

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -5

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم والتطوٌر لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -6

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -4

 ٌداتعموم التور

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

 المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

ش مدحت  32، بجهة :  والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع 2514لسنة  42التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 -سٌدى جابر  -عماره لمراٌه رشدى  -الملٌجى 

، لٌد  35555.555رشدى كرٌم رشدى كرٌم لصاحبها : رشدى كرٌم رشدى كرٌم عبدالرحمن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 عن األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 14654برلم  25255212فى 

 الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة لبل  2514لسنة  42و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 افة التراخٌص البلزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على ك

 -سٌدى جابر  -عماره لمراٌه رشدى  -ش مدحت الملٌجى  32لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 25555.555لصاحبها : اسبلم عادل دمحم ؼنٌمى عوض هلل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Fitnessفتنس للمعدات الرٌاضٌه  -  34

 -عن النشاط : 14662برلم  25255223، لٌد فى 

 امة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المعدات الرٌاضٌهال

 تورٌد المعدات الرٌاضٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2514لسنة  42اإلستثمار رلم  التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

 الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.

 لسم المنتزه اول -العصافره  - 45من ش  25و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط ، بجهة : ش 

 25555.555لصاحبها : اسبلم عادل دمحم ؼنٌمى عوض هلل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Fitnessٌه فتنس للمعدات الرٌاض -  35

والئحته  2514لسنة  42عن الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم  14662برلم  25255223، لٌد فى 

 التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 لسم المنتزه اول -العصافره  - 45من ش  25لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ش 

،  1555555.555دمحم عبدالحفٌظ عبدالمعطى فدان لصاحبها : دمحم عبد الحفٌظ عبدالمعطى فدان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 -عن النشاط : 14524برلم  25255253لٌد فى 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة .

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن .

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

 الدلنجات -: درشاى لمباشرة نشاطها . ، بجهة 

االمٌر لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحبلوة الطحٌنٌة لصاحبها : سامى ودٌع جرجس موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

عن الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحبلوة الطحٌنٌة مع  14523برلم  25255252، لٌد فى  155555.555

ئح والمرارات السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : مراعاة احكام الموانٌن واللوا

 -كفر الدوار  -عزبة خالد  -شارع الفراكة 

لصاحبها : حسانٌن بدر حسانٌن شعبلن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   WINIوناى لصاحبها ) حسانٌن بدر حسانٌن شعبلن  -  32

 -عن النشاط : 14621برلم  25255216ٌد فى ، ل 555555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌه

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاھزة

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

 او ترفٌهٌة او رٌاضٌةكانت خدمٌه 

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

 الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم

البٌطاش  -من شهر العسل  -ش زھران  12 -الخامس علوى  - 22واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منها ، بجهة : : شمه 

 -الدخٌله  -

لصاحبها : حسانٌن بدر حسانٌن شعبلن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   WINIوناى لصاحبها ) حسانٌن بدر حسانٌن شعبلن  -  32

 وععن على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشر 14621برلم  25255216، لٌد فى  555555.555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً ھاتٌن 

 الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة

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

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355طك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم . فٌما عدا المنا

 -البٌطاش  -من شهر العسل  -ش زھران  12 -الخامس علوى  - 22الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات ، بجهة : : شمه -

 -الدخٌله 

لصاحبها : حسانٌن بدر حسانٌن شعبلن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   WINIبلن وناى لصاحبها ) حسانٌن بدر حسانٌن شع -  45

عن الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع  14621برلم  25255216، لٌد فى  555555.555

 المؤكوالت و التٌن اواى

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

 المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً

والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  2514لسنة  42التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 فزاإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوا

 الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.

 -الدخٌله  -البٌطاش  -من شهر العسل  -ش زھران  12 -الخامس علوى  - 22و تتعهد المنشاة ، بجهة : : شمه 

لصاحبها : حسانٌن بدر حسانٌن شعبلن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   WINIوناى لصاحبها ) حسانٌن بدر حسانٌن شعبلن  -  41

عن بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار  14621برلم  25255216د فى ، لٌ 555555.555

 والئحته التنفٌذٌة لبل النشاط الخارج عن تلن المجاالت. 2514لسنة  42رلم 

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

 -الدخٌله  -البٌطاش  -من شهر العسل  -ش زھران  12 -الخامس علوى  - 22لمباشرة نشاطها ، بجهة : : شمه 

، لٌد فى  155555.555لصاحبها : اسبلم محروس دمحم ابوضٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   GROWBIAجروبٌا -  42

 -عن النشاط : 14661برلم  25255225

 ٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحل -1

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -2

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -3

 البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . إدخال -4

 الدعاٌه واالعبلن

ش جمال  365مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، بجهة : 

 -المنتزه ثان  -العصافره بحرى  -عبدالناصر 

، لٌد فى  155555.555اسبلم محروس دمحم ابوضٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها :  GROWBIAجروبٌا -  43

 عن ، وفً حالة عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً 14661برلم  25255225

ج لانون والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خار 2514لسنة  42التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة لبل  2514لسنة  42و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 -المنتزه ثان  -العصافره بحرى  -ش جمال عبدالناصر  365لوائح والمرارات السارٌة وعلى ، بجهة : مع مراعاة أحكام الموانٌن وال

، لٌد فى  155555.555لصاحبها : اسبلم محروس دمحم ابوضٌؾ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   GROWBIAجروبٌا -  44

 عن المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة 14661برلم  25255225

 -المنتزه ثان  -العصافره بحرى  -ش جمال عبدالناصر  365مباشرة نشاطها ، بجهة : ل

، لٌد فى  155555.555احمد خلؾ دمحم عبدالعال لصاحبها : احمد خلؾ دمحم عبدالعال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 -عن النشاط : 14565برلم  25255256

 الؽذائٌة.الامة وتشؽٌل مصنع لتعبئة وتؽلٌؾ المواد 

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

 -العامرٌه  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : ش الكاببلت امام شركة اٌجى تران 

،  355555.555ر فرد ، رأس ماله ،  دمحم صبلح عبداللطٌؾ احمد سٌد لصاحبها : دمحم صبلح عبداللطٌؾ احمد سٌد  ، تاج -  46

 -عن النشاط : 14542برلم  25255252لٌد فى 

تجاره الجمله والتجزئه للمواسٌر فً المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة 

 الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد

 2552لسنه  356و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌة رلم  2554ة لسن 355بمرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -العامرٌه  -خلؾ مصنع الطوب -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : النهضة الكرنن 

اھزة والمفروشات. لصاحبها : طارق حسنوه دمحم حسنٌن الحلٌوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  كارٌزما للمبلبس الج -  44

 -عن النشاط : 14562برلم  25255256، لٌد فى  255555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاھزة.

 لعمرانٌة الجدٌدة .تجاره الجمله والتجزئه للمبلبس الجاھزة والمفروشات بالمناطك النائٌة والمجتمعات ا

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

 -شبرا خٌت  -لمباشرة نشاطها ، بجهة : محل بالدور االرضى شارع محمود ابو شلوع 

، لٌد فى  55555.555د ، رأس ماله ،  فاٌز برٌن عوض ؼلٌش لصاحبها : فاٌز برٌن عوض ؼلٌش  ، تاجر فر -  42

 -عن النشاط : 14546برلم  25255252

 الامة وتشؽٌل الثبلجات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدھا أو تجمٌدھا.

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة.

 مرارات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح وال

 برج العرب -لمباشرة نشاطها ، بجهة : بهٌج شارع المرٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25255252، لٌد فى  55555.555ٌوناٌتد كٌم لصاحبها : رشا سعٌد ابراھٌم دمحم الجوھرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 -عن النشاط : 14544برلم 

 وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الورنٌشات والمذٌبات وتنرات واحبار الطباعة بجمٌع انواعها.الامة 

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

 -رمل اول  -شدس  34ش راسم بن برج الصدٌك شمة رلم  1لمباشرة نشاطها . ، بجهة : 

 25255255، لٌد فى  255555.555المصرٌة اللبنانٌة لصاحبها : ماھر فتحى محمود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 -عن النشاط : 14542برلم 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنظفات ومستحضرات التنظٌؾ والتلمٌع والعطور ومستحضرات التجمٌل.

 رات السارٌة وعلى المنشؤة الحصول على كافة التراخٌص البلزمةمع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرا

 -كفر الدوار  -ابٌس الثانٌة -ش السوق  2لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 BGP INC.  china national  petroleumه حره فرع شركه بً جً بً انن " مإسسه البترول الوطنٌه الصٌنٌه " منطم -  1

corporation   branch - free zone -    : شركة  ،  الؽرض من لٌد فرع فً مصر 

( باالضافه الً الخدمات المتعلمه بها االخري علً offshore( وفً البحر )onshoreتمدٌم الخدمات السٌزمٌه علً الٌابسه ) -1

 النحو التالً :

 لحصول علً البٌانات الجٌوفٌزٌائه و الكٌمٌائٌه و الجٌوكٌمٌائٌه ومعالجتها و تفسٌرھا.ا -         

 معالجه بٌانات الكمبٌوتر ، البحث الجٌولوجً وخدمات تكنولوجٌا المعلومات. -         

 التنمٌب و الهندسه الجٌوفٌزٌائه و الجٌوكٌمٌائٌه و الخدمات الفنٌه. -         

، عن الؽرض  14642برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555االستشارات الجٌوفٌزٌائه   ،رأس مالها   خدمات           -

 من لٌد فرع فً مصر : 

( باالضافه الً الخدمات المتعلمه بها االخري علً offshore( وفً البحر )onshoreتمدٌم الخدمات السٌزمٌه علً الٌابسه ) -1

 النحو التالً :

 ول علً البٌانات الجٌوفٌزٌائه و الكٌمٌائٌه و الجٌوكٌمٌائٌه ومعالجتها و تفسٌرھا.الحص -         

 معالجه بٌانات الكمبٌوتر ، البحث الجٌولوجً وخدمات تكنولوجٌا المعلومات. -         

 التنمٌب و الهندسه الجٌوفٌزٌائه و الجٌوكٌمٌائٌه و الخدمات الفنٌه. -         

 ستشارات الجٌوفٌزٌائه ، بجهة : المنطمه الحره العامه باالسكندرٌهخدمات اال          -

 BGP INC.  china national  petroleumفرع شركه بً جً بً انن " مإسسه البترول الوطنٌه الصٌنٌه " منطمه حره  -  2

corporation   branch - free zone -    : شركة  ،  الؽرض من لٌد فرع فً مصر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

( باالضافه الً الخدمات المتعلمه بها االخري علً offshore( وفً البحر )onshoreمات السٌزمٌه علً الٌابسه )تمدٌم الخد -1

 النحو التالً :

 الحصول علً البٌانات الجٌوفٌزٌائه و الكٌمٌائٌه و الجٌوكٌمٌائٌه ومعالجتها و تفسٌرھا. -         

 ٌولوجً وخدمات تكنولوجٌا المعلومات.معالجه بٌانات الكمبٌوتر ، البحث الج -         

 التنمٌب و الهندسه الجٌوفٌزٌائه و الجٌوكٌمٌائٌه و الخدمات الفنٌه. -         

، عن الؽرض  14642برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555خدمات االستشارات الجٌوفٌزٌائه   ،رأس مالها             -

 من لٌد فرع فً مصر : 

( باالضافه الً الخدمات المتعلمه بها االخري علً offshore( وفً البحر )onshoreالسٌزمٌه علً الٌابسه ) تمدٌم الخدمات -1

 النحو التالً :

 الحصول علً البٌانات الجٌوفٌزٌائه و الكٌمٌائٌه و الجٌوكٌمٌائٌه ومعالجتها و تفسٌرھا. -         

 وجً وخدمات تكنولوجٌا المعلومات.معالجه بٌانات الكمبٌوتر ، البحث الجٌول -         

 التنمٌب و الهندسه الجٌوفٌزٌائه و الجٌوكٌمٌائٌه و الخدمات الفنٌه. -         

 -مدٌنه ذھو ذھو باودٌنج  -طرٌك فانٌانػ أكس أي  122خدمات االستشارات الجٌوفٌزٌائه ، بجهة : ممر الشركه االم :           -

 الصٌن. -مماطعه ھٌبً 

 BGP INC.  china national  petroleumشركه بً جً بً انن " مإسسه البترول الوطنٌه الصٌنٌه " منطمه حره فرع  -  3

corporation   branch - free zone -    شركة  ،  باالضافه الً الخدمات االخري المتعلمه باستكشاؾ النفط و الؽاز فً مصر

 و خارجها.

 (.computer software & hardwareر و البرامج )تطوٌر و دمج و بٌع اجهزه الكمبٌوت -2

 تطوٌر و انتاج و بٌع و صٌانه و استئجار معدات التنمٌب الجٌوفٌزٌائه و االجهزه الكهرومٌكانٌكٌه. -3

 استٌراد و تصدٌر التكنولوجٌا و المعدات و المواد البلزمه لهندسه التنمٌب الجٌوفٌزٌائً فً مصر و خارجها. -4

ل ذات الصله بالحاسب االلً او لاعده البٌانات او نظم المعلومات المتكامله و االستشارات   ،رأس مالها   كافه االعما -5

، عن باالضافه الً الخدمات االخري المتعلمه باستكشاؾ النفط و الؽاز  14642برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555

 فً مصر و خارجها.

 (.computer software & hardwareتر و البرامج )تطوٌر و دمج و بٌع اجهزه الكمبٌو -2

 تطوٌر و انتاج و بٌع و صٌانه و استئجار معدات التنمٌب الجٌوفٌزٌائه و االجهزه الكهرومٌكانٌكٌه. -3

 استٌراد و تصدٌر التكنولوجٌا و المعدات و المواد البلزمه لهندسه التنمٌب الجٌوفٌزٌائً فً مصر و خارجها. -4

ال ذات الصله بالحاسب االلً او لاعده البٌانات او نظم المعلومات المتكامله و االستشارات ، بجهة : المنطمه الحره كافه االعم -5

 العامه باالسكندرٌه

 BGP INC.  china national  petroleumفرع شركه بً جً بً انن " مإسسه البترول الوطنٌه الصٌنٌه " منطمه حره  -  4

corporation   branch - free zone -    شركة  ،  باالضافه الً الخدمات االخري المتعلمه باستكشاؾ النفط و الؽاز فً مصر

 و خارجها.

 (.computer software & hardwareتطوٌر و دمج و بٌع اجهزه الكمبٌوتر و البرامج ) -2

 ه الكهرومٌكانٌكٌه.تطوٌر و انتاج و بٌع و صٌانه و استئجار معدات التنمٌب الجٌوفٌزٌائه و االجهز -3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 استٌراد و تصدٌر التكنولوجٌا و المعدات و المواد البلزمه لهندسه التنمٌب الجٌوفٌزٌائً فً مصر و خارجها. -4

كافه االعمال ذات الصله بالحاسب االلً او لاعده البٌانات او نظم المعلومات المتكامله و االستشارات   ،رأس مالها    -5

، عن باالضافه الً الخدمات االخري المتعلمه باستكشاؾ النفط و الؽاز  14642برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555

 فً مصر و خارجها.

 (.computer software & hardwareتطوٌر و دمج و بٌع اجهزه الكمبٌوتر و البرامج ) -2

 زه الكهرومٌكانٌكٌه.تطوٌر و انتاج و بٌع و صٌانه و استئجار معدات التنمٌب الجٌوفٌزٌائه و االجه -3

 استٌراد و تصدٌر التكنولوجٌا و المعدات و المواد البلزمه لهندسه التنمٌب الجٌوفٌزٌائً فً مصر و خارجها. -4

كافه االعمال ذات الصله بالحاسب االلً او لاعده البٌانات او نظم المعلومات المتكامله و االستشارات ، بجهة : ممر الشركه االم  -5

 الصٌن. -مماطعه ھٌبً  -مدٌنه ذھو ذھو باودٌنج  -فانٌانػ أكس أي  طرٌك 122: 

 BGP INC.  china national  petroleumفرع شركه بً جً بً انن " مإسسه البترول الوطنٌه الصٌنٌه " منطمه حره  -  5

corporation   branch - free zone -   ( شركة  ،  و الصٌانه لبرامج تخطٌط موارد المإسساتERP و المعدات الصناعٌه )

 االلٌه وتجاره الخدمات التمنٌه و الخدمات.

 البناء الهندسً لتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت و معدات نظام المرالبه االمنٌه و الخدمات المرافمه لها. -6

 كترونٌه و تشؽٌلها و التدرٌب علٌها.اعمال انتاج و تطوٌر البرامج و التطبٌمات و انشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلٌ - 4

 تمدٌم الخدمات البترولٌه المسانده العمال الحفر و االستكشاؾ البترولً . -2

، عن و  14642برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555وذلن كله للشركات و الجهات المعفاه العامله فً   ،رأس مالها   

 و المعدات الصناعٌه االلٌه وتجاره الخدمات التمنٌه و الخدمات. (ERPالصٌانه لبرامج تخطٌط موارد المإسسات )

 البناء الهندسً لتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت و معدات نظام المرالبه االمنٌه و الخدمات المرافمه لها. -6

 ونٌه و تشؽٌلها و التدرٌب علٌها.اعمال انتاج و تطوٌر البرامج و التطبٌمات و انشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلٌكتر - 4

 تمدٌم الخدمات البترولٌه المسانده العمال الحفر و االستكشاؾ البترولً . -2

 وذلن كله للشركات و الجهات المعفاه العامله فً ، بجهة : المنطمه الحره العامه باالسكندرٌه

 BGP INC.  china national  petroleumه حره فرع شركه بً جً بً انن " مإسسه البترول الوطنٌه الصٌنٌه " منطم -  6

corporation   branch - free zone -   ( شركة  ،  و الصٌانه لبرامج تخطٌط موارد المإسساتERP و المعدات الصناعٌه )

 االلٌه وتجاره الخدمات التمنٌه و الخدمات.

 المرالبه االمنٌه و الخدمات المرافمه لها.البناء الهندسً لتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت و معدات نظام  -6

 اعمال انتاج و تطوٌر البرامج و التطبٌمات و انشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلٌكترونٌه و تشؽٌلها و التدرٌب علٌها. - 4

 تمدٌم الخدمات البترولٌه المسانده العمال الحفر و االستكشاؾ البترولً . -2

، عن و  14642برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555جهات المعفاه العامله فً   ،رأس مالها   وذلن كله للشركات و ال

 ( و المعدات الصناعٌه االلٌه وتجاره الخدمات التمنٌه و الخدمات.ERPالصٌانه لبرامج تخطٌط موارد المإسسات )

 رالبه االمنٌه و الخدمات المرافمه لها.البناء الهندسً لتكنولوجٌا المعلومات و االتصاالت و معدات نظام الم -6

 اعمال انتاج و تطوٌر البرامج و التطبٌمات و انشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات االلٌكترونٌه و تشؽٌلها و التدرٌب علٌها. - 4

 تمدٌم الخدمات البترولٌه المسانده العمال الحفر و االستكشاؾ البترولً . -2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مدٌنه ذھو ذھو باودٌنج  -طرٌك فانٌانػ أكس أي  122ت المعفاه العامله فً ، بجهة : ممر الشركه االم : وذلن كله للشركات و الجها

 الصٌن. -مماطعه ھٌبً  -

 BGP INC.  china national  petroleumفرع شركه بً جً بً انن " مإسسه البترول الوطنٌه الصٌنٌه " منطمه حره  -  4

corporation   branch - free zone -    شركة  ،  مجاالت البحث و االستكشاؾ و التنمٌب تحت مظله وزاره البترول و

% من حجم  25الشركات العامله خارج جمهورٌة مصر العربٌه ومشروعات المناطك الحره ، مع السماح للفرع بالتعامل بنسبه 

 ه تحت مظله وزاره البترول.تعامبلته السنوٌه فً السوق المحلً مع الجهات و الشركات ؼٌر المعفاه العامل

، عن مجاالت البحث و االستكشاؾ و التنمٌب تحت مظله  14642برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها     

وزاره البترول و الشركات العامله خارج جمهورٌة مصر العربٌه ومشروعات المناطك الحره ، مع السماح للفرع بالتعامل بنسبه 

تعامبلته السنوٌه فً السوق المحلً مع الجهات و الشركات ؼٌر المعفاه العامله تحت مظله وزاره البترول. ، بجهة % من حجم  25

 : المنطمه الحره العامه باالسكندرٌه

 BGP INC.  china national  petroleumفرع شركه بً جً بً انن " مإسسه البترول الوطنٌه الصٌنٌه " منطمه حره  -  2

corporation   branch - free zone -    شركة  ،  مجاالت البحث و االستكشاؾ و التنمٌب تحت مظله وزاره البترول و

% من حجم  25الشركات العامله خارج جمهورٌة مصر العربٌه ومشروعات المناطك الحره ، مع السماح للفرع بالتعامل بنسبه 

 ت ؼٌر المعفاه العامله تحت مظله وزاره البترول.تعامبلته السنوٌه فً السوق المحلً مع الجهات و الشركا

، عن مجاالت البحث و االستكشاؾ و التنمٌب تحت مظله  14642برلم  25255212،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها     

ل بنسبه وزاره البترول و الشركات العامله خارج جمهورٌة مصر العربٌه ومشروعات المناطك الحره ، مع السماح للفرع بالتعام

% من حجم تعامبلته السنوٌه فً السوق المحلً مع الجهات و الشركات ؼٌر المعفاه العامله تحت مظله وزاره البترول. ، بجهة  25

 الصٌن. -مماطعه ھٌبً  -مدٌنه ذھو ذھو باودٌنج  -طرٌك فانٌانػ أكس أي  122: ممر الشركه االم : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو:   Ocean Commodities For Tradingاوشن كومودتٌز للتجارة  -  2

 التجارة العامة وعلى االخص تجارة الحبوب والؽبلل والتورٌدات العمومٌة. -

االستٌراد والتصدٌر وعلى االخص استٌراد وتصدٌر الممح والذرة والشعٌر وزٌوت الطعام والحاصبلت الزراعٌة والتوكٌبلت  -

 التجارٌة.

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125انون رلم تلتزم الشركه باحكام الم

 الوكاله

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

 الجهات

 ، عن ؼرض الشركة ھو: 14542برلم  25255252،لٌدت فى  5555555.555المختصة   ،رأس مالها   

 التجارة العامة وعلى االخص تجارة الحبوب والؽبلل والتورٌدات العمومٌة. -

االستٌراد والتصدٌر وعلى االخص استٌراد وتصدٌر الممح والذرة والشعٌر وزٌوت الطعام والحاصبلت الزراعٌة والتوكٌبلت  -

 التجارٌة.

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125لم تلتزم الشركه باحكام المانون ر

 الوكاله

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

 الجهات

 -باب شرلى  -ب شارع السلطان حسٌن  32المختصة ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا    Ocean Commodities For Tradingاوشن كومودتٌز للتجارة  -  15

 الؽرض

 اٌجار واستئجار المخازن ) فٌما عدا التاجٌر التموٌلى(. -

لبلزمة لممارسة ھذه األنشطة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ا

 وٌجوز

 للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض 14542برلم  25255252،لٌدت فى  5555555.555

 اٌجار واستئجار المخازن ) فٌما عدا التاجٌر التموٌلى(. -

لممارسة ھذه األنشطة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

 وٌجوز

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

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

 -باب شرلى  -ب شارع السلطان حسٌن 

 بترا للمماوالت العامة   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  11

 المماوالت العامة.

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة والتوكٌبلت التجارٌة.

 نشئ تؤسٌس الشركة اى حكفى شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌ 1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

ھذه األنشطة    وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14526برلم  25255215،لٌدت فى  25555.555،رأس مالها   

 المماوالت العامة.

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة والتوكٌبلت التجارٌة.

 سٌس الشركة اى حكفى شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤ 1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

ألنشطة ، وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه ا

 -سٌدى جابر  - 2سموحه سٌتى باالس  25بجهة : شمه 

 - ABOUQIR PORTS  CONSTRUCTION AND MANAGEMENT COMPANYأبولٌر إلنشاء وإدارة الموانىء -  12

APCM   :شركة  ،   ؼرض الشركة ھو 

 انشاء الموانئ / االرصفة البحرٌة.• 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ادارة الموانئ / االرصفة البحرٌة.• 

 موانئ / االرصفة البحرٌة.صٌانة ال• 

 أعمال المماوالت واالنشاءات البحرٌة.• 

 تمدٌم الخدمات البحرٌة.• 

 تمدٌم الخدمات االستشارٌة فى مجاالت انشاء / ادارة الموانئ واعمال المماوالت واالنشاءات والخدمات البحرٌة.• 

 ونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس)فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المان

، عن ؼرض  14651برلم  25255211،لٌدت فى  15555555.555المال واالستحواذ وكذا االستشارات   ،رأس مالها   

 الشركة ھو:

 انشاء الموانئ / االرصفة البحرٌة.• 

 ادارة الموانئ / االرصفة البحرٌة.• 

 نئ / االرصفة البحرٌة.صٌانة الموا• 

 أعمال المماوالت واالنشاءات البحرٌة.• 

 تمدٌم الخدمات البحرٌة.• 

 تمدٌم الخدمات االستشارٌة فى مجاالت انشاء / ادارة الموانئ واعمال المماوالت واالنشاءات والخدمات البحرٌة.• 

 ة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس)فٌما عدا ما ٌتعلك باسواق االوراق المالٌه وكذا االستشارات المانونٌ

 -الجمرن  -المال واالستحواذ وكذا االستشارات ، بجهة : رأس التٌن 

 - ABOUQIR PORTS  CONSTRUCTION AND MANAGEMENT COMPANYأبولٌر إلنشاء وإدارة الموانىء -  13

APCM   نشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوصشركة  ،  المالٌة عن االوراق المالٌة ال 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة(. 24علٌها فى المادة 

 إدارة وتشؽٌل المناطك اللوجٌستٌة المتاخمة والموجودة داخل الموانئ التابعة للموات المسلحة وؼٌرھا.• 

 اعمال النمل والشحن والتفرٌػ والتخزٌن.• 

 ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجها اال بعد المٌد بسجلوال 

 14651برلم  25255211،لٌدت فى  15555555.555الناللٌن واستخراج التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة   ،رأس مالها   

 نشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالٌة المنصوص، عن المالٌة عن االوراق المالٌة ال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة(. 24علٌها فى المادة 

 إدارة وتشؽٌل المناطك اللوجٌستٌة المتاخمة والموجودة داخل الموانئ التابعة للموات المسلحة وؼٌرھا.• 

 اعمال النمل والشحن والتفرٌػ والتخزٌن.• 

 ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجها اال بعد المٌد بسجلوال 

 -الجمرن  -الناللٌن واستخراج التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة ، بجهة : رأس التٌن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 - ABOUQIR PORTS  CONSTRUCTION AND MANAGEMENT COMPANYأبولٌر إلنشاء وإدارة الموانىء -  14

APCM   . شركة  ،  العامة للطرق والكبارى والنمل البرى 

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة

االجنبٌه وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات الوطنٌه  او 

 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

، عن العامة  14651برلم  25255211،لٌدت فى  15555555.555أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 للطرق والكبارى والنمل البرى .

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة

ل أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات الوطنٌه  او االجنبٌه وؼٌرھا التً تزاو

 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

 -الجمرن  -أخرى وذلن كله طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : رأس التٌن 

 ض الشركة ھورٌد الٌن للتورٌدات   شركة  ،  ؼر -  15

 التورٌدات العمومٌة.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14652برلم  25255213،لٌدت فى  55555.555

 التورٌدات العمومٌة.

 ارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمر

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

 تحمٌك

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

 -العامرٌه  -ابومسعود 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   All And Much Moreأول أند ماتش مور  -  16

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 ا .أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعه -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14642برلم  25255212،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها      -

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 -المنتزه  -سٌدى بشر خالد بن الولٌد  12ش  55، بجهة :  -

 شركة  ،  أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات   All And Much Moreأول أند ماتش مور  -  14

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

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

 ات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌونمن الجه

برلم  25255212،لٌدت فى  555555.555مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات   ،رأس مالها    -

 ، عن أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات 14642

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

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

 ات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌونمن الجه

 -المنتزه  -سٌدى بشر خالد بن الولٌد  12ش  55مشروعات البحث والتطوٌر العلمً من اجل التنمٌة والمشروعات ، بجهة :  -

 شركة  ،  التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات   All And Much Moreأول أند ماتش مور  -  12

 2553لسنه  64التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم  )

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.حا -

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

 ، عن التً تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات 14642برلم  25255212،لٌدت فى  555555.555

 2553لسنه  64نولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم ) التك

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال.حاضنات  -

 12ش  55األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه ، بجهة :  -

 -المنتزه  -سٌدى بشر خالد بن الولٌد 

 ة  ،  ؼرض الشركة ھوشرك   RAMرام لبلستشارات والخدمات الهندسٌة والبٌئٌة المتكاملة  -  12

 دةتمدٌم االستشارات الهندسٌة والبٌئٌة والفنٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌا

 ٌة المنصوصرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 24علٌها فً المادة 

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

 رض الشركة ھو، عن ؼ 14523برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555وٌجوز   ،رأس مالها   

 دةتمدٌم االستشارات الهندسٌة والبٌئٌة والفنٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌا

 صوصرأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المن

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 24علٌها فً المادة 

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

 -محرم بن  -ش المطاعى  12وٌجوز ، بجهة : 

شركة  ،  للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع    RAMندسٌة والبٌئٌة المتكاملة رام لبلستشارات والخدمات اله -  25

 الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة 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 للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً  14523برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555

 تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -محرم بن  -ش المطاعى 

 ٌاسر ابراھٌم عبدالفتاح وشرٌكه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  21

 ألامه او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصه لبلستصبلح

 واالستزراع

 ٌل وصٌانه محطات تحلٌه المٌاه وتكرٌرھا وشبكات توزٌعها وخطوط نملها ومعالجتها وتدوٌرھا وفما للمعاٌٌرالامه واداره وتشؽ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الفنٌه والعلمٌه الممرره فى ھذا الشؤن

 تركٌب وصٌانه الواح الطاله الشمسٌه )صٌانه متنمله (

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

 ، عن ؼرض الشركة  14522برلم  25255211،لٌدت فى  355555.555مالها   

 ألامه او اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات طلمبات مٌاه الرى وشبكات توزٌعها وخطوط نملها لبلراضى المخصصه لبلستصبلح

 واالستزراع

 نه محطات تحلٌه المٌاه وتكرٌرھا وشبكات توزٌعها وخطوط نملها ومعالجتها وتدوٌرھا وفما للمعاٌٌرالامه واداره وتشؽٌل وصٌا

 الفنٌه والعلمٌه الممرره فى ھذا الشؤن

 تركٌب وصٌانه الواح الطاله الشمسٌه )صٌانه متنمله (

مار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم ، بجهة : مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستث

 -الدخٌله  -العجمى  - 2بوابه  - 1431بالعمار رلم  3خلؾ مسجد الطلخاوى محل رلم 

 ٌاسر ابراھٌم عبدالفتاح وشرٌكه   شركة  ،  إلتزام -  22

 والئحته التنفٌذة ، مع 2514لسنة  42ر رلم المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثما

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.

 لوالئحته التنفٌذٌة لب 2514لسنة  42و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 ، عن إلتزام 14522برلم  25255211،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها   

 والئحته التنفٌذة ، مع 2514لسنة  42اٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمز

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42لم و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار ر

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -الدخٌله  -العجمى  - 2بوابه  - 1431بالعمار رلم  3بجهة : خلؾ مسجد الطلخاوى محل رلم 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو:   Power Bank Stationsباور بانن استٌشنز للحلول المتكاملة  -  23

 الدعاٌة واالعبلن.

 تاجٌر وتورٌد وتركٌب اجهزة شحن ھواتؾ المحمول )فٌما عدا التاجٌر التموٌلى(.

 استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة ھو: 14656برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 الدعاٌة واالعبلن.

 تاجٌر وتورٌد وتركٌب اجهزة شحن ھواتؾ المحمول )فٌما عدا التاجٌر التموٌلى(.

 رات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرا

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -سٌدى جابر  -تعاونٌات سموحه  132ألحكام المانون . ، بجهة : 

 ناٌن ؼلوبال للتورٌدات   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  24

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة وعموم التصدٌر.

 رات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرا

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 ھو 14614برلم  25255216،لٌدت فى  1555555.555

 التجارة العامة والتورٌدات العمومٌة وعموم التصدٌر.

 لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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

 -العامرٌه  -الهجانه شارع مسجد الطاھرة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Silver Hawkسٌل.ر ھون  -  25

 الامة وتشؽٌل مارٌنا الٌخوت واالنشطةالمكملة لها أو المرتبطة بها.

 فة عنابر السفن .تموٌن السفن و تمدٌم خدمات الصٌانه المتنمله لها والمٌام بؤعمال األشؽال البحرٌة وٌشمل ذلن أعمال نظا

 المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة.

 التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة و المعادن و استخراجها و ال ٌشمل ذلن محاجر الرمل و الزلط.

 استؽبلل المناجم و المحاجر.

زمة لممارسة   ،رأس مالها   وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البل

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14655برلم  25255225،لٌدت فى  45555.555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشؽٌل مارٌنا الٌخوت واالنشطةالمكملة لها أو المرتبطة بها.

 السفن .تموٌن السفن و تمدٌم خدمات الصٌانه المتنمله لها والمٌام بؤعمال األشؽال البحرٌة وٌشمل ذلن أعمال نظافة عنابر 

 المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة.

 التنمٌب عن الخامات التعدٌنٌة و المعادن و استخراجها و ال ٌشمل ذلن محاجر الرمل و الزلط.

 استؽبلل المناجم و المحاجر.

 22رسة ، بجهة : : وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لمما

 -الجمرن  -شارع لصر راس التٌن 

 شركة  ،  ھذه األنشطة .   Silver Hawkسٌل.ر ھون  -  26

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

 تحمٌك

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

 ، عن ھذه األنشطة . 14655برلم  25255225،لٌدت فى  45555.555

لى وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها ع

 تحمٌك

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

 -الجمرن  -شارع لصر راس التٌن 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو:   Lotus Tradeاللوتس لبلستتثمار والتنمٌة  -  24

 فٌما ھو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة.التجارة العامة والتوزٌع 

 عموم التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك 1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌنفى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرض

 المنظمة لهذا الؽرض .

،لٌدت فى  55555.555الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة ھو: 14544برلم  25255255

 سموح به لانونا و التورٌدات العمومٌة.التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو م

 عموم التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك 1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 هات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌنفى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الج

 المنظمة لهذا الؽرض .

الرمل  -لوران  -طرٌك الحرٌة  642الامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات ، بجهة : : 

- 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 كة  ،  ؼرض الشركة ھوشر   Violette For Chemical Industriesفٌولٌت للصناعات الكٌماوٌة    -  22

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كافة انواع البوٌات.

 عموم االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1222لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمةؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها م

 لهذا الؽرض .

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

 رض الشركة ھو، عن ؼ 14552برلم  25255255،لٌدت فى  2555555.555وٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كافة انواع البوٌات.

 عموم االستٌراد والتصدٌر.

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1222لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 لهذا الؽرض .

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

 -برج العرب الجدٌدة  -وٌجوز للشركة ، بجهة : المجاورة االولى الحى الثالث 

شركة  ،  أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع    Violette For Chemical Industriesت للصناعات الكٌماوٌة   فٌولٌ -  22

 الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

، عن أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول  14552برلم  25255255،لٌدت فى  2555555.555

 أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 -برج العرب الجدٌدة  -المجاورة االولى الحى الثالث 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو:   vidal for food industrialفٌدال للصناعات الؽذائٌة -  35

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة .

 انٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤحكام المو

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة ھو: 14522برلم  25255252،لٌدت فى  55555.555ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -المنطمة الصناعٌة جنوب الثالثة  - 4بلون  4ألحكام المانون . ، بجهة : المطعة رلم 

 -برج العرب الجدٌدة 

ش.ذ.م.م   شركة  ،   ؼرض الشركة A.B.C.HOTELSأٌه.بى.سى ھوتلز إلدارة المطاعم والكافٌهات وإلامة وتشؽٌل الفنادق  -  31

 ة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع: الام

 المؤكوالت و التٌن اواى.

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

 نت خدمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فٌها.بذلن سواء كا

 2555555.555ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرھا التً   ،رأس مالها   

تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع ، عن ؼرض الشركة : الامة و  14523برلم  25255215،لٌدت فى 

 أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة(و تمدٌم جمٌع أنواع

 المؤكوالت و التٌن اواى.

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

 دمٌه او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات الخاصهبها والتوسع فٌها.بذلن سواء كانت خ

ب برج الزھراء  424ٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرھا التً ، بجهة : 

 مفتوحٌن من الداخل15,2منطمة لوران الشمتٌن 

ش.ذ.م.م   شركة  ،  تزاول اعماال A.B.C.HOTELSوتلز إلدارة المطاعم والكافٌهات وإلامة وتشؽٌل الفنادق أٌه.بى.سى ھ -  32

 شبٌهةباعمالها

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

 نون و الئحته التنفٌذٌةتلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام الما

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

 ، عن تزاول اعماال شبٌهةباعمالها 14523برلم  25255215،لٌدت فى  2555555.555نشاطها.  ،رأس مالها   

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

 تلحمها بها و ذلن طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة

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

 مفتوحٌن من الداخل15,2ب برج الزھراء منطمة لوران الشمتٌن  424 نشاطها. ، بجهة :

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   ZZabbatظبط  -سى او اٌه لبلستشارات  -  33



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المٌام بتمدٌم جمٌع خدمات االستشارات اإلدارٌة من إعداد الهٌاكل التنظٌمٌة وتحلٌل الوظائؾ وإعداد خطط األعمال• 

 نصائح لئلدارة بجمٌع أنواعها كإعداد وتطبٌك نظم تمٌٌم الموارد البشرٌة والمساعدة فى استمطاب الموارداالستٌراتٌجٌة وتمدٌم 

 البشرٌة وإعداد خطط العملٌات ودراسات إدارة العملٌات بؤنواعها وإعداد خطط التدرٌب وتمدٌم دورات تدرٌبٌة فى جمٌع مجاالت

 55555.555مٌع أنواع التحلٌبلت اإلدارٌة والمالٌة والتسوٌمٌة   ،رأس مالها   اإلدارة وإعداد برامج تدرٌبٌة خاصة والمٌام بج

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14524برلم  25255211،لٌدت فى 

 المٌام بتمدٌم جمٌع خدمات االستشارات اإلدارٌة من إعداد الهٌاكل التنظٌمٌة وتحلٌل الوظائؾ وإعداد خطط األعمال• 

 لئلدارة بجمٌع أنواعها كإعداد وتطبٌك نظم تمٌٌم الموارد البشرٌة والمساعدة فى استمطاب الموارد االستٌراتٌجٌة وتمدٌم نصائح

 البشرٌة وإعداد خطط العملٌات ودراسات إدارة العملٌات بؤنواعها وإعداد خطط التدرٌب وتمدٌم دورات تدرٌبٌة فى جمٌع مجاالت

 -ش االسكندر االكبر  24نواع التحلٌبلت اإلدارٌة والمالٌة والتسوٌمٌة ، بجهة : اإلدارة وإعداد برامج تدرٌبٌة خاصة والمٌام بجمٌع أ

 -باب شرلى  -االزارٌطه 

 شركة  ،  والبٌعٌة للجهات والهٌئات   ZZabbatظبط  -سى او اٌه لبلستشارات  -  34

 واألفراد.

 عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العامله فى مجالتمدٌم اإلستشارات )فٌما عدا االستشارات المالٌة واالستشارات المانونٌة • 

 ( من لانون رأس المال والئحته التنفٌذٌة وكذا االستشارات والدراسات المالٌة 24األوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة ) 

 المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال أو االستحواذ(.

 الدعاٌة واالعبلن .• 

إلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة   ،رأس مالها   وذلن دون ا

 ، عن والبٌعٌة للجهات والهٌئات 14524برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555

 واألفراد.

 ق المالٌة ألنشطة الشركات العامله فى مجالتمدٌم اإلستشارات )فٌما عدا االستشارات المالٌة واالستشارات المانونٌة عن األورا• 

 ( من لانون رأس المال والئحته التنفٌذٌة وكذا االستشارات والدراسات المالٌة 24األوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة ) 

 المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال أو االستحواذ(.

 الدعاٌة واالعبلن .• 

ش االسكندر  24حكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة ، بجهة : وذلن دون اإلخبلل بؤ

 -باب شرلى  -االزارٌطه  -االكبر 

 شركة  ،  لممارسة ھذه األنشطة .   ZZabbatظبط  -سى او اٌه لبلستشارات  -  35

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

 تحمٌك

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

 ، عن لممارسة ھذه األنشطة . 14524برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌج

 تحمٌك

ش  24ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : 

 -باب شرلى  -الزارٌطه ا -االسكندر االكبر 

 فاملى تشٌز لمنتجات االلبان   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  36

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االلبان ومنتجاتها.

 عموم التصدٌر.

 زاممع االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلت

 والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم 2514لسنة  42االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حك التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

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

، عن ؼرض  14645برلم  25255224،لٌدت فى  355555.555رد   ،رأس مالها   و تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوا

 الشركة ھو

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االلبان ومنتجاتها.

 عموم التصدٌر.

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

 والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم 2514لسنة  42االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حك التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

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

 بحوض لطع الكوم والروكٌه 1من  42، بجهة : مبنى بالمطعه و تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد 

 -دمنهور  -عزبة حماد االبعادٌه  -لسم ثالث برنجى بٌه  4والعٌاده/ 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Rosewell Energyروزوٌل اٌنٌرجى -  34

 والجهات المعفاه العامله فى مجاالت البحث خلط ومزج المواد والكٌماوٌات واعادة تعبئتها وتمدٌم الخدمات الفنٌة.وذلن للشركات

 واالستكشاؾ والتنمٌب تحت مظلة وزارة البترول والشركات العاملة خارج جمهورٌة مصر العربٌة ومشروعات المناطك الحرة مع

 ه العاملة% من حجم تعامبلتها السنوٌة فى السوق المحلى مع الجهات والشركات ؼٌر المعفا 25السماح للشركة بالتعامل بنسبة 

 تحت مظلة وزارة البترول.

،لٌدت فى  1555555.555وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14654برلم  25255213

 الجهات المعفاه العامله فى مجاالت البحثخلط ومزج المواد والكٌماوٌات واعادة تعبئتها وتمدٌم الخدمات الفنٌة.وذلن للشركات و

 واالستكشاؾ والتنمٌب تحت مظلة وزارة البترول والشركات العاملة خارج جمهورٌة مصر العربٌة ومشروعات المناطك الحرة مع

 العاملة% من حجم تعامبلتها السنوٌة فى السوق المحلى مع الجهات والشركات ؼٌر المعفاه  25السماح للشركة بالتعامل بنسبة 

 تحت مظلة وزارة البترول.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط ، بجهة : ٌكون المركز الرئٌسً إلدارة الشركة وموطنها 

 -المانونً و مكان ومولع ممارسة النشاط فً العنوان اآلتً : المنطمة الحرة العامة 

 شركة  ،  استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .   Rosewell Energyروزوٌل اٌنٌرجى -  32

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . 14654برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555

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

 تحمٌك

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

 -المركز الرئٌسً إلدارة الشركة وموطنها المانونً و مكان ومولع ممارسة النشاط فً العنوان اآلتً : المنطمة الحرة العامة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو:   Marray Business Solutionsى لحلول االعمال مرا -  32

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

 24فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة  وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة .

  إلامة وتنظٌم الندوات والمإتمرات والمعارض )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة   ،رأس مالها 

 ، عن ؼرض الشركة ھو: 14655برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555

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

 24ل األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة .

إلامة وتنظٌم الندوات والمإتمرات والمعارض )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة ، بجهة : شمه بالدور 

 رمل اول -ش محطة شدس  44االرضى بالعمار 

 شركة  ،  فٌما عدا المعارض   Marray Business Solutionsمراى لحلول االعمال  -  45

 السٌاحٌة(.

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .

 التورٌدات العمومٌة وعموم المماوالت.

 الدعاٌة واالعبلن .

 تلٌفون(. -كتابة كمبٌوتر  -ستندات تصوٌر م -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 التعبئة والتؽلٌؾ لدى الؽٌر.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة

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

 ، عن فٌما عدا المعارض 14655برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها   

 السٌاحٌة(.

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات .

 التورٌدات العمومٌة وعموم المماوالت.

 الدعاٌة واالعبلن .

 تلٌفون(. -كتابة كمبٌوتر  -تصوٌر مستندات  -تمدٌم خدمات رجال االعمال )فاكس 

 التعبئة والتؽلٌؾ لدى الؽٌر.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة

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

 رمل اول -ش محطة شدس  44بجهة : شمه بالدور االرضى بالعمار 

 شركة  ،  تحمٌك   Marray Business Solutionsمراى لحلول االعمال  -  41

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

 ً  طبما

 ، عن تحمٌك 14655برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

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

 ً  طبما

 رمل اول -ش محطة شدس  44لعمار ألحكام المانون . ، بجهة : شمه بالدور االرضى با

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   U.M.THERMثٌرم لبلستثمار الصناعى  -ام -ٌو  -  42

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوات الصحٌة ومواسٌر ووصبلت مٌاه الشرب والصرؾ الصحى بكافه اشكالها وانواعها والجلب

 والخبلطات والنواكل وتصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج الكرتون

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

أن تستخدم طرق الري الحدٌثة   ،رأس مالها   ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, و

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14633برلم  25255214،لٌدت فى  2555555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع األدوات الصحٌة ومواسٌر ووصبلت مٌاه الشرب والصرؾ الصحى بكافه اشكالها وانواعها والجلب

 والخبلطات والنواكل وتصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وانتاج الكرتون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

ن تستخدم طرق الري الحدٌثة ، بجهة : ش االمل ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأ

 -ملن اسبلم شعبان اسماعٌل عرفه ابو سٌؾ  -

 -اٌتاى البارود  -ؼرب اٌتاى البارود 

 شركة  ،  فى االستزراع   U.M.THERMثٌرم لبلستثمار الصناعى  -ام -ٌو  -  43

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355وزراء رلم . فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس ال

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

 لسنة 356مرار رئٌس الجمهورٌة رلم وما ورد ب 2554لسنة  355جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :

 ، عن فى االستزراع 14633برلم  25255214،لٌدت فى  2555555.555صٌانة   ،رأس مالها    -

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355ء رلم . فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزرا

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

 لسنة 356رئٌس الجمهورٌة رلم  وما ورد بمرار 2554لسنة  355جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واالستكشاؾ وتشمل :

 -ملن اسبلم شعبان اسماعٌل عرفه ابو سٌؾ  -صٌانة ، بجهة : ش االمل  -

 -اٌتاى البارود  -ؼرب اٌتاى البارود 

 كة  ،  آبار البترول وتنشٌطهاشر   U.M.THERMثٌرم لبلستثمار الصناعى  -ام -ٌو  -  44

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 ٌب األنتاجالخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأناب -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ، عن آبار البترول وتنشٌطها 14633برلم  25255214،لٌدت فى  2555555.555الوكاله   ،رأس مالها   

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة - -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول . -

 األعمال المدنٌة المكملة ألعمال الحفر والصٌانة -

 معالجة األسطح من الترسٌبات -

 نابٌب األنتاجالخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأ -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -ابو سٌؾ ملن اسبلم شعبان اسماعٌل عرفه  -الوكاله ، بجهة : ش االمل 

 -اٌتاى البارود  -ؼرب اٌتاى البارود 

شركة  ،  التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة    U.M.THERMثٌرم لبلستثمار الصناعى  -ام -ٌو  -  45

 ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن 

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

برلم  25255214،لٌدت فى  2555555.555ة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا   ،رأس مالها   من الجهات المختص

، عن التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة  14633

 ؼرضها

 لمنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ا

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 -ملن اسبلم شعبان اسماعٌل عرفه ابو سٌؾ  -وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا ، بجهة : ش االمل  من الجهات المختصة

 -اٌتاى البارود  -ؼرب اٌتاى البارود 

.  االٌمان لتجارة األدوٌة   شركة  ،  ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  -  46

، عن ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها  14551برلم  25255255،لٌدت فى  15555.555،رأس مالها   

 وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : برج االٌمان شارع عبدالسبلم الشاذلى ناصٌة شارع المشٌر

 دمنهور ثالث -امام مدرسة الكرمه

 األدوٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة ھواالٌمان لتجارة  -  44



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إلامة وتشؽٌل مخازن األدوٌة البشرٌة والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة

 التجارة فى األدوٌة البشرٌة والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة

 ات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرار

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

 تحمٌك

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14551رلم ب 25255255،لٌدت فى  15555.555ؼرضها فً مصر أو فً الخارج   ،رأس مالها   

 إلامة وتشؽٌل مخازن األدوٌة البشرٌة والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة

 التجارة فى األدوٌة البشرٌة والمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة

 لسارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

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

 تحمٌك

 ة شارع المشٌرؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، بجهة : برج االٌمان شارع عبدالسبلم الشاذلى ناصٌ

 دمنهور ثالث -امام مدرسة الكرمه

 واحة النوبارٌة لبلستثمار العمارى   شركة  ،  أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  42

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

 ، عن أو التً لد تعاونها على تحمٌك 14545برلم  25255256لٌدت فى ، 155555.555

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

 الحى الثانى -الدور الرابع -واجهة مدٌنة النوبارٌة  6

 -ٌده مدٌنه النوبارٌه الجد -

 واحة النوبارٌة لبلستثمار العمارى   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  42

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

 لسنة 356ا ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم وم 2554لسنة  355جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14545برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555

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

 لسنة 356ما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم و 2554لسنة  355جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 .2552 

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واجهة  6بجهة : لطعة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، 

 الحى الثانى -الدور الرابع -مدٌنة النوبارٌة 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -

 سفنكس فاٌر للتجارة والتصنٌع   شركة  ،   ؼرض الشركة ھو -  55

 له لها وتصنٌعهاتورٌد وتركٌب خطوط الحرٌك بانواعها وجمٌع اجهزة وانظمة االطفاء واالنذار الٌدوٌة والتلمائٌة والصٌانة المتنم

 لدى الؽٌر.

 2553لسنه  64. مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك 1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

لحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل   ،رأس مالها   فى مزاولة ؼرضها إال بعد ا

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14521برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555

 تصنٌعهاتورٌد وتركٌب خطوط الحرٌك بانواعها وجمٌع اجهزة وانظمة االطفاء واالنذار الٌدوٌة والتلمائٌة والصٌانة المتنمله لها و

 لدى الؽٌر.

 2553لسنه  64. مع مراعاة لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك 1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 14ى التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل ، بجهة : : فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول عل

 -سٌدى جابر  -ماٌو سموحه  15مٌدان 

 سفنكس فاٌر للتجارة والتصنٌع   شركة  ،  باحكام الموانٌن -  51

 المنظمة لهذا الؽرض .

 تمدٌم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و الموارض .

 .إدارة المشروعات

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 تجارة المعسل والدخان.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 ، عن باحكام الموانٌن 14521برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555

 المنظمة لهذا الؽرض .

 تمدٌم خدمات النظافة و ابادة الحشرات و الموارض .

 إدارة المشروعات.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355اعاه المرار الوزارى رلم مع مر

 تجارة المعسل والدخان.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

 15مٌدان  14شركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، بجهة : : وٌجوز لل

 -سٌدى جابر  -ماٌو سموحه 

 سفنكس فاٌر للتجارة والتصنٌع   شركة  ،  أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  52

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

 ، عن أو التً لد تعاونها على تحمٌك 14521برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555

 14هة : : ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بج

 -سٌدى جابر  -ماٌو سموحه  15مٌدان 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   R. Valley L Companyرٌتش فالى المحدوده  -  53

 تجاره وتوزٌع البٌض

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

شركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز لل

 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 ھو 14625برلم  25255216،لٌدت فى  655555.555

 تجاره وتوزٌع البٌض

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

مالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤع

 تحمٌك

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

 -باب شرلى  -الحضره الجدٌده  -عبدالستار جاب هلل 

 شركة ھوشركة  ،  ؼرض ال   El Harbyالحربى تكستاٌل جروب  -  54

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاھزة.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 .  ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14512برلم  25255252،لٌدت فى  355555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاھزة.

 دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 المبنى المائم بناحٌة ابٌس الثانٌة جمعٌة الناصرٌة الشرلٌة

 -رمل ثانى  -المدٌمة امام مدرسة تٌمور 

 ھو: على اصله الدارة المطاعم والمنشآت السٌاحٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة -  55

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

 و التٌن اواى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة

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

 تحمٌك

 25255214،لٌدت فى  55555.555ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة ھو: 14622برلم 

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

 و التٌن اواى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة

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

 تحمٌك

 122الدور الثالث االدارى بالعمار  13ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى أو ، بجهة : نموذج 

 -عمر لطفى 

 - سٌدى جابر -سبورتنج 

 األنوار لتحضٌر وبٌع الماكوالت والمشروبات البارده والساخنه   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  56

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات الثابتة لتحضٌر وتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات )عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع

 ع(.أنواع المؤكوالت و التٌن اواى )فٌما عدا التصنٌ

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14542برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555ً الخارج ،   ،رأس مالها   ؼرضها فً مصر أو ف

 الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم الثابتة والكافترٌات الثابتة لتحضٌر وتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات )عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع

 أنواع المؤكوالت و التٌن اواى )فٌما عدا التصنٌع(.

 دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

 -باب شرلى  -االزارٌطه  -ش السلطان عبدالعزٌز  32، ، بجهة :  ؼرضها فً مصر أو فً الخارج

 عز الدٌن رشاد دمحم وشركاه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  54

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 صصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخ

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

ى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل

 ، عن ؼرض الشركة  14561برلم  25255256،لٌدت فى  1251455.555،رأس مالها   

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراعھاتٌن الحالتٌن أن 

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -سٌدى جابر  -سموحة  - 2بجهة : شارع متفرع من شارع ترعة المحمودٌة عمارة بارادٌز 

 دمحم االصبلن وشركائه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  52

 وتصنٌعها لحساب الؽٌر.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنسوجات والمبلبس الجاھزة 

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

 ، مع عدم والئحته التنفٌذٌة 2514لسنة  42االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حك التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

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

 ، عن ؼرض الشركة  14545برلم  25255252،لٌدت فى  4555555.555و تتعهد الشركة بممارسة   ،رأس مالها   

 صنٌعها لحساب الؽٌر.الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنسوجات والمبلبس الجاھزة وت

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

 مع عدم والئحته التنفٌذٌة ، 2514لسنة  42االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حك التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

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

 -باب شرلى  -شارع بن شجاع االزارٌطه  11و تتعهد الشركة بممارسة ، بجهة : : 

 2514لسنة  42نون االستثمار رلم دمحم االصبلن وشركائه   شركة  ،  النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بما -  52

 والئحته التنفٌذٌة لبل

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون  ، عن 14545برلم  25255252،لٌدت فى  4555555.555،رأس مالها   

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 -باب شرلى  -ع بن شجاع االزارٌطه شار 11بجهة : : 

 الشاطر للسماالت المعدنٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  65

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع السماالت المعدنٌة والشدادات بكافة انواعها.

 لممارسة ھذه األنشطة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14655برلم  25255211،لٌدت فى  15555555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجمٌع السماالت المعدنٌة والشدادات بكافة انواعها.

 ة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشط

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 : الكٌلو 

 االسكندرٌة الماھرة الصحراوى بناحٌة علمطرٌك  52

 -ابو المطامٌر  -المرلب شرق ابوالمطامٌر 

 ھبه هلل مصطفى حسٌن احمد رجب وشرٌكها   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  61

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة الدھانات الدٌكورٌة.

ى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعل

 ، عن ؼرض الشركة  14612برلم  25255216،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وخلط وتعبئة الدھانات الدٌكورٌة.

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

 -كوم حماده  -البرٌجات  -بجهة : ارض مطار التحرٌر المدٌم

 دالٌا كامل موسى كامل دٌاب وشركاءھا   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  62

 مبلت الؽذائٌه واالؼذٌهالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌه البشرٌه والمستلزمات واالجهزه الطبٌه ومستلزمات التجمٌل والمك

 الطبٌه الخاصه واالعشاب الطبٌه والمطهرات واالدوٌه البٌطرٌه واضافات االعبلؾ والمبٌدات الحشرٌه وتصنٌع كل ماسبك لدى

 الؽٌر

 إلتزاممع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

،لٌدت فى  355555.555المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة  14624برلم  25255214

 ت الؽذائٌه واالؼذٌهالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌه البشرٌه والمستلزمات واالجهزه الطبٌه ومستلزمات التجمٌل والمكمبل

 الطبٌه الخاصه واالعشاب الطبٌه والمطهرات واالدوٌه البٌطرٌه واضافات االعبلؾ والمبٌدات الحشرٌه وتصنٌع كل ماسبك لدى

 الؽٌر

 زاممع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلت

 -مركز بدر -المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار ، بجهة : شارع جمال عبدالناصر

 والئحته التنفٌذة ، مع 2514لسنة  42دالٌا كامل موسى كامل دٌاب وشركاءھا   شركة  ،  رلم  -  63

 لمشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار ا

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 والئحته التنفٌذة ، مع 2514لسنة  42، عن رلم  14624برلم  25255214،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها   

 فٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردھبه وببلئحته التن

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

اشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمب

 -مركز بدر -بجهة : شارع جمال عبدالناصر

 بٌت مصر للتسوٌك العمارى   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  64

 التسوٌك العمارى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

شترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن ت

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14653م برل 25255212،لٌدت فى  15555.555

 التسوٌك العمارى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  -سموحه  -ابراج جرٌن تاورز  - 1رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   AL MAGD Holdingsالمجد ھولدٌنجز  -  65

 جارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌةالت

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1222لسنه  125التوكٌبلت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 ادارة المشروعات

،لٌدت  555555.555بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما   ،رأس مالها    2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14526برلم  25255211فى 

 عامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا و التورٌدات العمومٌةالتجارة ال

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1222لسنه  125التوكٌبلت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 ادارة المشروعات

 651بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ، بجهة : الدور السادس شمة  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 عمارة الزمردة ابراج البروج شارع

 -ى جابر سٌد -سموحه -النصر جرٌن ببلزا 

 شركة  ،  ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها   AL MAGD Holdingsالمجد ھولدٌنجز  -  66

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

ت وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركا

 تحمٌك

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

 ت الترخٌص بها، عن ورد بموافمة و اجراءا 14526برلم  25255211،لٌدت فى  555555.555

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 : الدور ؼرضها ف

 عمارة الزمردة ابراج البروج شارع 651السادس شمة 

 -سٌدى جابر  -سموحه -النصر جرٌن ببلزا 

 كلٌو مٌدٌا   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  64

 فبلم والفٌدٌو كلٌب والمسلسبلت والبرامج واالفبلم المصٌره والوثائمٌهانتاج وتوزٌع اال

 الدعاٌه واالعبلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مركز العداد وتدرٌب وتنمٌه الموارد البشرٌه

 الامه ورش عمل فنٌه وتنظٌم عروض سٌنمائٌه لبلطفال والكبار

 ار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصد

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

 تحمٌك

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14615برلم  25255216،لٌدت فى  255555.555ؼرضها   ،رأس مالها   

 الفبلم والفٌدٌو كلٌب والمسلسبلت والبرامج واالفبلم المصٌره والوثائمٌهانتاج وتوزٌع ا

 الدعاٌه واالعبلن

 مركز العداد وتدرٌب وتنمٌه الموارد البشرٌه

 الامه ورش عمل فنٌه وتنظٌم عروض سٌنمائٌه لبلطفال والكبار

 دار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استص

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

 تحمٌك

 -لوران  -ش ابراھٌم نصٌر  25بالعمار رلم  6ؼرضها ، بجهة : محل رلم 

 -الرمل 

ركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام كلٌو مٌدٌا   ش -  62

، عن فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن  14615برلم  25255216،لٌدت فى  255555.555المانون .  ،رأس مالها   

 -لوران  -ش ابراھٌم نصٌر  25بالعمار رلم  6حكام المانون . ، بجهة : محل رلم تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً أل

 -الرمل 

 المرافك المتكاملة للمماوالت   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  62

 المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة.

 االستثمار العمارى .

 ٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السار

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 ھو 14652برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555

 المماوالت العامة والتورٌدات العمومٌة.

 االستثمار العمارى .

 مارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 -عمارات الٌكس واى  45الطرٌك الدولى من ش 

 -ثان 

سهل مرسى دمحم الدمراوي وشرٌكه   شركة  ،   الامة وتشؽٌل محطة خلظ اسمنتٌة ) خبلطة اسمنت ( * مع مراعاة أحكام  -  45

نشاطها   ،رأس مالها    الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة

، عن الامة وتشؽٌل محطة خلظ اسمنتٌة ) خبلطة اسمنت ( * مع مراعاة  14545برلم  25255255،لٌدت فى  1555555.555

أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المطعه 

 -المنطمة الصناعٌة الرابعة برج العرب  35لون ب 12-11رلم 

 الحسن العامة للتجارة والمماوالت العمومٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  41

 المماوالت العامة والمتخصصة.

 االستثمار والتسوٌك العمارى. -

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. -

 لها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجع

 ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356رار رئٌس الجمهورٌة رلم ول 2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14525برلم  25255253،لٌدت فى  15555555.555االستٌراد   ،رأس مالها   

 المماوالت العامة والمتخصصة.

 االستثمار والتسوٌك العمارى. -

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. -

 لتً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة ا

 ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -سٌدى جابر  -تعاونٌات سموحه  42االستٌراد ، بجهة : 

 الحسن العامة للتجارة والمماوالت العمومٌة   شركة  ،  والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة -  42

 ى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمالف 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وح به لانونا والتورٌدات العمومٌة.التجارة العامة والتسوٌك والتوزٌع فٌما ھو مسم

 الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.

 ، عن والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة 14525برلم  25255253،لٌدت فى  15555555.555وذلن   ،رأس مالها   

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222ه لسن 121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ا ھو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة.التجارة العامة والتسوٌك والتوزٌع فٌم

 الدعاٌة واالعبلن بكافة الوسائل المسموعة والممروءة والمرئٌة.

 -سٌدى جابر  -تعاونٌات سموحه  42وذلن ، بجهة : 

ارٌة ، وبشرط الحسن العامة للتجارة والمماوالت العمومٌة   شركة  ،  دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات الس -  43

 استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

، عن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،  14525برلم  25255253،لٌدت فى  15555555.555

 وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 42ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -تعاونٌات سموحه 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Right Man Egypt راٌت مان اٌجٌبت اللحاق العمالة بالخارج -  44

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالداخل والخارج.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14634برلم  25255212،لٌدت فى  255555.555

 مالة المصرٌة للعمل بالداخل والخارج.الحاق الع

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

ونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعا

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 سٌدى جابر -سموحة  -ماٌو عمارة بٌت العز  15مٌدان 

 الفلكى للفنادق   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  45

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات 2512لسنة  355.مع مراعاه المرار الوزارى رلم األدارة والتسوٌك للفنادق -

 الترخٌص بها

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

 و التٌن اواى

 ؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل ب

 14564برلم  25255256،لٌدت فى  15555.555وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة ھو

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و شروط و اجراءات 2512لسنة  355ه المرار الوزارى رلم األدارة والتسوٌك للفنادق.مع مراعا -

 الترخٌص بها

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

 و التٌن اواى

 وانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الم

 وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة : ناصٌة شارع محمود باشا الفلكى وشارع سعد زؼلول وشارع

 -العطارٌن  -كنٌسة األلباط 

 وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك  الفلكى للفنادق   شركة  ، -  46

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

اال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على ، عن وؼٌرھا التً تزاول أعم 14564برلم  25255256،لٌدت فى  15555.555

 تحمٌك

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

 شارع محمود باشا الفلكى وشارع سعد زؼلول وشارع

 -العطارٌن  -كنٌسة األلباط 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   New Yashfen نٌو ٌشفٌن -  44

 السٌاحه العبلجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌه والعبلجٌة وؼٌرھا مما ٌصدر -

 بتحدٌده لرار من الوزٌر المختص بالصحة بالتنسٌك مع الوزٌر المختص بالسٌاحة.

 النزل البٌئٌة وموالع مشاھدة الطٌور والشعاب المرجانٌة وؼٌرھا من النظم البٌئٌة المتمٌزة.السٌاحه البٌئٌة وذلن بالامة وادارة -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

،  14653برلم  25255212،لٌدت فى  12555.555إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة   ،رأس مالها    -

 عن ؼرض الشركة ھو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 السٌاحه العبلجٌه للمرضى وذلن بتنظٌم اجراءات الحجز لدى المستشفٌات والمراكز الطبٌه والعبلجٌة وؼٌرھا مما ٌصدر -

 بتحدٌده لرار من الوزٌر المختص بالصحة بالتنسٌك مع الوزٌر المختص بالسٌاحة.

 لبٌئٌة وموالع مشاھدة الطٌور والشعاب المرجانٌة وؼٌرھا من النظم البٌئٌة المتمٌزة.السٌاحه البٌئٌة وذلن بالامة وادارة النزل ا-

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

 -ه سموح-متفرع من ش محمود شكرى الطٌار  352إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة ، بجهة : ش  -

 -سٌدى جابر 

 شركة  ،  فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرھا.   New Yashfenنٌو ٌشفٌن  -  42

 تورٌد األدوٌة والمستلزمات الطبٌة.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار

 ركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلموالئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الش

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به 2514لسنة  42

 وببلئحته التنفٌذٌة.

، عن فى مجاالت المعلومات  14653برلم  25255212،لٌدت فى  12555.555ا   تتعهد الشركة بممارسة النشاط   ،رأس ماله

 واالتصاالت وتطوٌرھا.

 تورٌد األدوٌة والمستلزمات الطبٌة.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار

 ا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلموالئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذ

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به 2514لسنة  42

 وببلئحته التنفٌذٌة.

 -سموحه -رع من ش محمود شكرى الطٌار متف 352تتعهد الشركة بممارسة النشاط ، بجهة : ش 

 -سٌدى جابر 

والئحته  2514لسنة  42شركة  ،  الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم    New Yashfenنٌو ٌشفٌن  -  42

 التنفٌذٌة لبل

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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

لسنة  42، عن الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم  14653برلم  25255212،لٌدت فى  12555.555

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 مرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح وال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 -سموحه -متفرع من ش محمود شكرى الطٌار  352

 -سٌدى جابر 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   AREO PVCارٌو بى فى سً  -  25

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ابواب ونوافذ ومماطع وخلطات ببلستٌكٌة من الٌو بى .ى سً .

 ل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبل

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14656برلم  25255225،لٌدت فى  55555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ابواب ونوافذ ومماطع وخلطات ببلستٌكٌة من الٌو بى .ى سً .

 ٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموان

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

 تحمٌك

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

 -اٌتاى البارود  -االمام دمحم عبده 

 مركز الٌالوت الطبى التخصصى   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  21

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى عبلج االسنان. -

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى امراض الباطنة. -

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى العبلج الطبٌعى. -

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص عبلج االطفال. -

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى امراض النساء والوالدة. -

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى امراض الجلدٌة. -

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى التحالٌل الطبٌة. -

اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة   ،رأس مالها   وذلن دون 

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14532برلم  25255255،لٌدت فى  155555.555

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى عبلج االسنان. -

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى امراض الباطنة. -

 لامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى العبلج الطبٌعى.ا -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص عبلج االطفال. -

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى امراض النساء والوالدة. -

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى امراض الجلدٌة. -

 الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى التحالٌل الطبٌة. -

خبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة ، بجهة : العمار الكائن وذلن دون اإل

 بمنطمة االصبلح لبلى السكة الحدٌد شارع امام

 -اخر بوابة المعمورة الشاطىء ثالث نمرة شمال شارع جانبى من شارع الرحامنه العمومى والمتفرع من شارع مصطفى كامل 

 لمنتزها

 -ثانى 

 مركز الٌالوت الطبى التخصصى   شركة  ،  لممارسة ھذه األنشطة . -  22

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

 تحمٌك

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

 ، عن لممارسة ھذه األنشطة . 14532برلم  25255255،لٌدت فى  155555.555

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

 تحمٌك

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

 العمار الكائن بمنطمة االصبلح لبلى السكة الحدٌد شارع امام

 -ع من شارع مصطفى كامل اخر بوابة المعمورة الشاطىء ثالث نمرة شمال شارع جانبى من شارع الرحامنه العمومى والمتفر

 المنتزه

 -ثانى 

 مطعم لٌالى الشام   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  23

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

 التٌن اواى.

 واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 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 ؼرض الشركة ھو 14641برلم  25255224،لٌدت فى  12555.555

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

 اواى. التٌن

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 -الرمل  -السراٌا  -شارع االلبال 

 سمٌر صبحى الباشا لبلسمان   شركة  ،   ؼرض الشركة ھو: -  24

 بٌع وتجهٌز االسمان ) فٌما عدا التصنٌع(.

 كام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤح

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 ، عن ؼرض الشركة ھو: 14552برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها     

 بٌع وتجهٌز االسمان ) فٌما عدا التصنٌع(.

 استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 

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

 تحمٌك

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

 -المنتزه  -المندره  -ش دمحم حسنٌن ھٌكل  5طبماً ، بجهة : 

 حازم حمدان احمد زعرب وشركائه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  25

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الزٌوت الصناعٌة.

 لجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناءتجارة الجمله والتجزئه للزٌوت الصناعٌة فً المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة ا

 و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌه مصر 2554لسنة  355فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنه  356العربٌة رلم 

 التورٌدات العمومٌة. -

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 1222نه لس 125التوكٌبلت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  -

 ، عن ؼرض الشركة  14562برلم  25255256،لٌدت فى  355555.555تؤسٌس   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الزٌوت الصناعٌة.

 دٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناءتجارة الجمله والتجزئه للزٌوت الصناعٌة فً المناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الج

 و مراعاة لرار رئٌس جمهورٌه مصر 2554لسنة  355فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاة ما ورد بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 2552لسنه  356العربٌة رلم 

 التورٌدات العمومٌة. -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ 1222 لسنه 125التوكٌبلت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم  -

 -العطارٌن  -شارع طلعت حرب  5عمار رلم  14تؤسٌس ، بجهة : الوحدة رلم 

حازم حمدان احمد زعرب وشركائه   شركة  ،  الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص  -  26

 لمختصة وبماالبلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات ا

 ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة 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   ،رأس  2514لسنة  42مار رلم اإلستث

، عن الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على  14562برلم  25255256،لٌدت فى  355555.555مالها   

 تصة وبماالتراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المخ

 ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة 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 ، بجهة :  2514لسنة  42رلم  اإلستثمار

 -العطارٌن  -شارع طلعت حرب  5عمار رلم  14الوحدة رلم 

 حازم حمدان احمد زعرب وشركائه   شركة  ،  والحوافز -  24

 الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42ركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم تتعهد الش

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 ، عن والحوافز 14562برلم  25255256،لٌدت فى  355555.555مالها   ،رأس 

 الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

لموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام ا

 -العطارٌن  -شارع طلعت حرب  5عمار رلم  14بجهة : الوحدة رلم 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   EL Kayar Import And Exportھٌثم وولٌد المٌار لبلستٌراد والتصدٌر  -  22

 تٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌةاالس

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا

 التخلٌص الجمركى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن ؼرض  14655برلم  25255212،لٌدت فى  6555555.555وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 الشركة ھو

 والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌةاالستٌراد 

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 هات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الج

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا

 التخلٌص الجمركى

 -باب شرلى  -الشاطبى  -ش سلٌم حسن  14وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : 

شركة  ،  والمرارات السارٌة ، وبشرط    EL Kayar Import And Exportھٌثم وولٌد المٌار لبلستٌراد والتصدٌر  -  22

 استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة  14655برلم  25255212،لٌدت فى  6555555.555

 لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 14ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -باب شرلى  -الشاطبى  -ش سلٌم حسن 

 شطة الثمافٌة وتنمٌه المهارات البشرٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة ھوجلوبال لٌجاسً لبلن -  25

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

ي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤ

 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 ھو 14645برلم  25255212،لٌدت فى  15555.555

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 11ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -ش سٌؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ؼرض الشركة عطٌه دمحم عبدالشافى الشرلاوى وشرٌكته   شركة  ،   -  21

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الببلستٌن.

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

 عن ؼرض الشركة  ، 14525برلم  25255215،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل المعادن

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الببلستٌن.

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

 -كوم حماده  -بجهة : ش الجبلء 

 مى عامر الدبور وشركائه   شركة  ،  ؼرض الشركة ابراھٌم العلٌ -  22

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل زجاج السٌارات سكورٌت وتربٌلٌكس

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

 ، عن ؼرض الشركة  14534برلم  25255254،لٌدت فى  355555.555،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل زجاج السٌارات سكورٌت وتربٌلٌكس

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

 -وادى النطرون  -بجهة : الرست ھاوس 

شركة  ،  ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  ،رأس    Cuisiniusكوٌزٌنٌس  -  23

، عن ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن  14541برلم  25255255،لٌدت فى  35555.555مالها   

 -الرمل  -سابا باشا -لرإساء شارع تاج ا 31طبماً ألحكام المانون ، بجهة : 

األنوار لتحضٌر وبٌع الماكوالت والمشروبات البارده والساخنه   شركة  ،  كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها  -  24

تندمج  ، عن كما ٌجوز لها أن 14542برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -باب شرلى  -االزارٌطه  -ش السلطان عبدالعزٌز  32فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 شركة  ،   ؼرض الشركة ھو   Think Perfect Soluionsثٌنن برفكت سولٌوشنز  -  25

 ت والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانا -1

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -2

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -3

 لكترونٌة .إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإل -4

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -5

، عن  14635برلم  25255212،لٌدت فى  355555.555إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب   ،رأس مالها    -6

 ؼرض الشركة ھو

 بٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتط -1

 أعمال تصمٌم وإنتاج البرامج والتطبٌمات وإنشاء لواعد البٌانات ونظم المعلومات اإللكترونٌة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -3

 ة .إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌ -4

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -5

 -سٌدى جابر  -كلٌوباترا  -عماره ش طٌبه  222إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب ، بجهة : عمار  -6

 شركة  ،  علٌها .   Think Perfect Soluionsثٌنن برفكت سولٌوشنز  -  26

 مٌم لشبكات نمل وتداول البٌاناتأعمال التوصٌؾ والتص -4

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -2

 االتصاالت وخدمات االنترنت -2

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . - 15

 وشبكات االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات - 11

 ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 ، عن علٌها . 14635برلم  25255212،لٌدت فى  355555.555إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب   ،رأس مالها    - 12

 كات نمل وتداول البٌاناتأعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشب -4

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -2

 االتصاالت وخدمات االنترنت -2

 المشروعات التى تستثمر فً تطوٌر حموق الملكٌة الفكرٌة بما فً ذلن براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعٌة . - 15

 االتصاالت السلكٌه والبلسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات - 11

 ترخٌص من الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتلٌفزٌون

 -سٌدى جابر  -كلٌوباترا  -عماره ش طٌبه  222إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب ، بجهة : عمار  - 12

 شركة  ،  إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات   Think Perfect Soluionsثٌنن برفكت سولٌوشنز  -  24

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرھا. - 13

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. - 14

 صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوىاألنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من  - 15

 العلمً والثمافً والفنً.

 التسوٌك اااللكترونى عبر االنترنت

 355555.555مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته   ،رأس مالها   

 ، عن إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات 14635برلم  25255212،لٌدت فى 

 إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطوٌرھا. - 13

 حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األعمال. - 14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوىاألنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت  - 15

 العلمً والثمافً والفنً.

 التسوٌك اااللكترونى عبر االنترنت

عماره ش  222مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته ، بجهة : عمار 

 -سٌدى جابر  -كلٌوباترا  -طٌبه 

 شركة  ،  التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام   Think Perfect Soluionsثٌنن برفكت سولٌوشنز  -  22

 والئحته التنفٌذة ، مع 2514لسنة  42المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 شار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار الم

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

،  14635برلم  25255212،لٌدت فى  355555.555ات   ،رأس مالها   وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرار

 عن التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذة ، مع 2514لسنة  42المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 مشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار ال

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 -سٌدى جابر  -كلٌوباترا  -عماره ش طٌبه  222رات ، بجهة : عمار وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرا

شركة  ،  السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة    Think Perfect Soluionsثٌنن برفكت سولٌوشنز  -  22

 ھذه األنشطة .

اال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعم

 تحمٌك

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

لممارسة ھذه ، عن السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة  14635برلم  25255212،لٌدت فى  355555.555

 األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  -كلٌوباترا  -عماره ش طٌبه  222

 دانة النماز اللحاق العماله المصرٌه بالخارج   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  155

 الحاق العمالة المصرٌة بالخارج

 ھذه األنشطة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 ھو 14644برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555

 الحاق العمالة المصرٌة بالخارج

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 14ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -باب شرلى  -االزرٌطه  -ش مرامٌون 

 ،  ؼرض الشركة ھو ابكس لحلول االعمال   شركة  -  151

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

 24وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.

 التورٌدات العمومٌة.

ؼرض ، عن  14622برلم  25255226،لٌدت فى  155555.555وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   

 الشركة ھو

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

 24وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . من

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 اعداد دراسات الجدوى للمشروعات.

 التورٌدات العمومٌة.

 ش اسماعٌل سرھنن 23بالدور االول عمار رلم  2وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : شمه رلم 

 -رمل اول  -ران لو -

 ابكس لحلول االعمال   شركة  ،  والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . -  152

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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 والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة  14622برلم  25255226،لٌدت فى  155555.555

 ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 سرھننش اسماعٌل  23بالدور االول عمار رلم  2رلم 

 -رمل اول  -لوران  -

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355رائؾ فتحى رمضان السٌد وشركاه   شركة  ،   -  153

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

ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355، عن  14555برلم  25255255،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها   

 2552لسنة  356

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

 وادى النطرون -بجهة : طرٌك العدالة 

 ؾ فتحى رمضان السٌد وشركاه   شركة  ،  ؼرض الشركة رائ -  154

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئة الزٌتون وزٌوتة وجمٌع انواع المخلبلت من الخضرورات والفاكهة وتجهٌز وتعبئة

 الحاصبلت الزراعٌة بمختلؾ انواعها .

 ستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبل

 ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 14555برلم  25255255لٌدت فى ، 1555555.555. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتجهٌز وتعبئة الزٌتون وزٌوتة وجمٌع انواع المخلبلت من الخضرورات والفاكهة وتجهٌز وتعبئة

 الحاصبلت الزراعٌة بمختلؾ انواعها .

 راع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستز

 ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 طرونوادى الن -. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم ، بجهة : طرٌك العدالة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Optimum Pharmaاوبتٌمم فارما -  155

 بٌع وتجارة وتصنٌع لدى الؽٌر لبلدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واضافات االعبلؾ ومستحضرات التجمٌل والعطور ومستلزمات

 الطبٌعٌة والبمبٌدات الحشرٌةالعناٌة الشخصٌة والمطهات والمنظفات ومستلزمات ومستحضرات العناٌة باالم والطفل واالعشاب 

 والمستخلصات النباتٌة والمكمبلت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة والمواد الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة واالدوٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 البٌولوجٌةواالمصال واللماحات وفبلتر ؼسٌل الكلى ومعجون االسنان ومستلزمات العناٌة باالسنان.

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14632برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555اعداد   ،رأس مالها   

 بٌع وتجارة وتصنٌع لدى الؽٌر لبلدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة واضافات االعبلؾ ومستحضرات التجمٌل والعطور ومستلزمات

 ة والبمبٌدات الحشرٌةالعناٌة الشخصٌة والمطهات والمنظفات ومستلزمات ومستحضرات العناٌة باالم والطفل واالعشاب الطبٌعٌ

 والمستخلصات النباتٌة والمكمبلت الؽذائٌة واالؼذٌة الخاصة والمواد الؽذائٌة والمستلزمات الطبٌة واالجهزة الطبٌة واالدوٌة

 البٌولوجٌةواالمصال واللماحات وفبلتر ؼسٌل الكلى ومعجون االسنان ومستلزمات العناٌة باالسنان.

 اول المنتزة -ة متفرع من ش مصطفى كامل اعداد ، بجهة : ش السٌدة عائش

- 

 شركة  ،  االبحاث العلمٌة.   Optimum Pharmaاوبتٌمم فارما -  156

 التجارة العامة وعموم التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.

 ركة اى حكفى شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الش 1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

 .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة 

 ، عن االبحاث العلمٌة. 14632برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555وٌجوز للشركة أن   ،رأس مالها   

 التجارة العامة وعموم التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاالت التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك 1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

 اول المنتزة -لشركة أن ، بجهة : ش السٌدة عائشة متفرع من ش مصطفى كامل وٌجوز ل

- 

شركة  ،  تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال    Optimum Pharmaاوبتٌمم فارما -  154

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

، عن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال  14632برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555

 شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

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

 اول المنتزة -السٌدة عائشة متفرع من ش مصطفى كامل 

- 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مصر   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -الهٌاكل الدولٌة لمماوالت المبانى والمدن  -  152

 المتخصصة.المماوالت العامة والمتكاملة و

 االستثمار العمارى .

 تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

بؤعمالها أو التً لد تعاونها على  وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 .  ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14632برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555

 ة.المماوالت العامة والمتكاملة والمتخصص

 االستثمار العمارى .

 تجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

ها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 : : 

 -طرٌك الجٌش المندرة البحرٌة الدور السادس علوى  434

 -المنتزة اول 

شركة  ،  ؼرض    Le Monde Construction&Design                    لوموند كوتستركسٌون دٌزاٌن         -  152

 الشركة ھو

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االثاث الخشبى بكافة انواعه

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ھاتٌن الحالتٌن أن تكون

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

، عن ؼرض  14662برلم  25255223،لٌدت فى  555555.555الها   االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات   ،رأس م

 الشركة ھو

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االثاث الخشبى بكافة انواعه

 استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -العامرٌه  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  25االستثمار العمارى بالمدن والمجتمعات ، بجهة : كٌلو 

شركة  ،  العمرانٌة    Le Monde Construction&Designلوموند كوتستركسٌون دٌزاٌن                             -  115

 الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355الوزراء رلم جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس 

 .2552 

 مماوالت عامة.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً

 والئحته 2514لسنة  42ٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزا

، عن العمرانٌة الجدٌدة والمناطك النائٌة والمناطك  14662برلم  25255223،لٌدت فى  555555.555التنفٌذة   ،رأس مالها   

 خارج الوادى المدٌم فٌما عدا منطمة شبه

 لسنة 356وما ورد بمرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355زراء رلم جزٌرة سٌناء مع مراعاه ما ورد بمرار رئٌس الو

 .2552 

 مماوالت عامة.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً

 والئحته 2514لسنة  42والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا 

 -العامرٌه  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  25التنفٌذة ، بجهة : كٌلو 

شركة  ،  ، مع عدم    Le Monde Construction&Designلوموند كوتستركسٌون دٌزاٌن                             -  111

 ثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.تمتع األنشطة خارج لانون اإلست

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 جتمعات العمرانٌة الجدٌدة.تجاره الجمله والتجزئه بالمناطك النائٌة والم

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

، عن ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون  14662برلم  25255223،لٌدت فى  555555.555وٌجوز للشركة   ،رأس مالها   

 المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة. اإلستثمار

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 ات العمرانٌة الجدٌدة.تجاره الجمله والتجزئه بالمناطك النائٌة والمجتمع

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

 -العامرٌه  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  25وٌجوز للشركة ، بجهة : كٌلو 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Power Artباور ارت  -  112

 المماوالت وعلى االخص المماوالت الكهربائٌهعموم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التورٌدات الكهربائٌه

 عموم التورٌدات والتجاره فٌما ھو مسموح به لانونا

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ؼرض الشركة ھو ، عن 14651برلم  25255212،لٌدت فى  255555.555

 عموم المماوالت وعلى االخص المماوالت الكهربائٌه

 التورٌدات الكهربائٌه

 عموم التورٌدات والتجاره فٌما ھو مسموح به لانونا

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

كة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشر

 تحمٌك

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

 حجر -من ش مكه ش السبلم متفرع  25العمار رلم 

 -رمل ثان  -النواتٌه

 تبٌان العمارٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  113

 االستثمار العمارى .

 التسوٌك العمارى.

 ادارة المشروعات.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1222لسنه  125كٌبلت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم التو

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

، عن ؼرض الشركة  14542برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555ض   ،رأس مالها   باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽر

 ھو

 االستثمار العمارى .

 التسوٌك العمارى.

 ادارة المشروعات.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1222لسنه  125لتجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم التوكٌبلت ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 352الدور الثالث علوى نموذج -شارع بورسعٌد  356ة : : باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض ، بجه

 -سٌدى جابر 

 تبٌان العمارٌة   شركة  ،  . -  114

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

الشركات وؼٌرھا 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  ،رأس مالها   

 ، عن . 14542برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555

 خبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإل

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

 تحمٌك

 356جوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : : ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌ

 352الدور الثالث علوى نموذج -شارع بورسعٌد 

 -سٌدى جابر 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   STYLEZستاٌلز لصناعه االثاث المتطور  -  115

 بٌه والمعدنٌه وتصنٌع وتعبئه الؽراء االبٌض والدھانات الخشبٌه والمعدنٌهالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االثاث والمنتجات الخش

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

ماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أع

 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 ھو 14525برلم  25255252،لٌدت فى  555555.555

 الثاث والمنتجات الخشبٌه والمعدنٌه وتصنٌع وتعبئه الؽراء االبٌض والدھانات الخشبٌه والمعدنٌهالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع ا

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -العطارٌن  -احمد عرابى 

 والتجزئه لبلدوات المكتبٌه   شركة  ،  ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فىروٌال لصناعه االلبلم وتجاره الجمله  -  116

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

 وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

 25255215لٌدت فى ، 55555.555ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى   ،رأس مالها   

 ، عن ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى 14524برلم 

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

 المنظمة لهذا الؽرض .

 ط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطةوذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشر

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

 تحمٌك

 -العجمى -مطروح طرٌك اسكندرٌه  12.5ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً شركة أخرى ، بجهة : ن 

 -العامرٌه 

 شركة مجموعة ام اند زد للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  114

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 تجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضهاالوكاله ال

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة.

، عن ؼرض  14522برلم  25255211،لٌدت فى  2555555.555حكام الموانٌن واللوائح   ،رأس مالها   وذلن دون اإلخبلل بؤ

 الشركة ھو

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 تجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضهاالوكاله ال

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة.

 -الدخٌله  -البٌطاش  -ش العٌادة المدٌمة العجمى  2حكام الموانٌن واللوائح ، بجهة : وذلن دون اإلخبلل بؤ

شركة مجموعة ام اند زد للتجارة والتوزٌع   شركة  ،  والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة  -  112

 ھذه األنشطة .

شركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع ال

 تحمٌك

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

ارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة ، عن والمرارات الس 14522برلم  25255211،لٌدت فى  2555555.555

 لممارسة ھذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 -الدخٌله  -البٌطاش  -العٌادة المدٌمة العجمى 

روٌال لصناعه االلبلم وتجاره الجمله والتجزئه لبلدوات المكتبٌه   شركة  ،  أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة  -  112

 ً  أخرى وذلن كله طبما

، عن أو معها أو أن تتحول إلى شركة من  14524برلم  25255215،لٌدت فى  55555.555  ألحكام المانون .  ،رأس مالها 

 ً  طبٌعة أخرى وذلن كله طبما

 -العامرٌه  -العجمى -طرٌك اسكندرٌه مطروح  12.5ألحكام المانون . ، بجهة : ن 

 رض الشركة ھو: روٌال لصناعه االلبلم وتجاره الجمله والتجزئه لبلدوات المكتبٌه   شركة  ،  -  125

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االلبلم بكافه انواعها واالدوات المكتبٌه

 تجاره الجمله والتجزئه لبلدوات المكتبٌه

 بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد

 2552لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2554لسنة  355ء رلم بمرار رئٌس الوزرا

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌه

،لٌدت  55555.555بشؤن تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال   ،رأس مالها    1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ركة ھو:، عن رض الش 14524برلم  25255215فى 

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االلبلم بكافه انواعها واالدوات المكتبٌه

 تجاره الجمله والتجزئه لبلدوات المكتبٌه

 بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد

 2552لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2554لسنة  355بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌه

طرٌك اسكندرٌه  12.5بشؤن تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ، بجهة : ن  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -العامرٌه  -العجمى -مطروح 

 لدمشمى   شركة  ،  ؼرض الشركة ھوالعراب ا -  121

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

 المؤكوالت و التٌن اواى.

 ٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخ

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

 تحمٌك

 برلم 25255212،لٌدت فى  565555.555ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14652



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 المؤكوالت و التٌن اواى.

 زمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البل

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

 تحمٌك

 -ه المنتز -االسكندرٌة  -ش اطلس العصافرة منتزة  4ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها ، بجهة : 

،لٌدت فى  565555.555العراب الدمشمى   شركة  ،  أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون  ،رأس مالها    -  122

 -ش اطلس العصافرة منتزة  4، عن أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة :  14652برلم  25255212

 -المنتزه  -االسكندرٌة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Locii Internationalلوكاى انترناشٌونال  -  123

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

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

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

،لٌدت فى  1555555.555مالها    إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات   ،رأس -

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14562برلم  25255256

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

 أنشطة التعهٌد و تطوٌر البرمجٌات و التعلٌم التكنولوجً .

 لتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .أعمال التوصٌؾ وا -

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

 -سٌدى جابر  -ش بورسعٌد  156 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات ، بجهة : -

 شركة  ،  .   Locii Internationalلوكاى انترناشٌونال  -  124

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 عمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌاناتأ -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 األعمال. حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة -

 ، عن . 14562برلم  25255256،لٌدت فى  1555555.555األنشطة   ،رأس مالها    -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والتدرٌب علٌها . -

 التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌاناتأعمال  -

 إنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل تكنولوجٌا المعلومات -

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

 مال.حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األع -

 -سٌدى جابر  -ش بورسعٌد  156األنشطة ، بجهة :  -

شركة  ،  المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى    Locii Internationalلوكاى انترناشٌونال  -  125

 محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً

 والثمافً والفنً.

 وارد البشرٌهمركز العداد وتنمٌه وتدرٌب الم

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت

 التجاره االلكترونٌه عبر االنترنت وخدمات الدفع االلكترونى

 اداره المشروعات

 تمٌم الخدمات اللوجٌستٌة وسبلسل االمداد.

 الدعاٌة واالعبلن.

 ومات )فٌما عدا االستشارات المانونٌةتمدٌم االستشارات فى مجال انظمة االدارة والتحول الرلمى واستخدامات تكنولوجٌا المعل

، عن المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من  14562برلم  25255256،لٌدت فى  1555555.555واالستشارات   ،رأس مالها   

 صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى العلمً

 والثمافً والفنً.

 وارد البشرٌهمركز العداد وتنمٌه وتدرٌب الم

 التسوٌك االلكترونى عبر االنترنت

 التجاره االلكترونٌه عبر االنترنت وخدمات الدفع االلكترونى

 اداره المشروعات

 تمٌم الخدمات اللوجٌستٌة وسبلسل االمداد.

 الدعاٌة واالعبلن.

 ومات )فٌما عدا االستشارات المانونٌةتمدٌم االستشارات فى مجال انظمة االدارة والتحول الرلمى واستخدامات تكنولوجٌا المعل

 -سٌدى جابر  -ش بورسعٌد  156واالستشارات ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ    Locii Internationalلوكاى انترناشٌونال  -  126

 وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 24لشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ألنشطة ا

. 

 المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌه الفكرٌه بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌه

 ح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائ

، عن والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة  14562برلم  25255256،لٌدت فى  1555555.555وٌجوز   ،رأس مالها   

 رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( 24لشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة ألنشطة ا

. 

 المشروعات التى تستثمر فى تطوٌر حموق الملكٌه الفكرٌه بما فى ذلن براءات االختراع والنماذج والرسوم الصناعٌه

 ح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائ

 -سٌدى جابر  -ش بورسعٌد  156وٌجوز ، بجهة : 

شركة  ،  للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً    Locii Internationalلوكاى انترناشٌونال  -  124

 لها أو التً لد تعاونها على تحمٌكتزاول أعماال شبٌهة بؤعما

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

ً ، عن للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا الت 14562برلم  25255256،لٌدت فى  1555555.555

 تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك

 156ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -ش بورسعٌد 

 كة ھوشركة  ،  ؼرض الشر   Roasted Coffeeروستد كافى  -  122

 بٌع وشراء واعداد المؤكوالت والمشروبات الساخنة والباردة )فٌما عدا الكحولٌة( ومشتمات العجٌن.

 الامة وتشؽٌل وادارة المحبلت التجارٌة

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14565برلم  25255256،لٌدت فى  55555.555

 بٌع وشراء واعداد المؤكوالت والمشروبات الساخنة والباردة )فٌما عدا الكحولٌة( ومشتمات العجٌن.

 الامة وتشؽٌل وادارة المحبلت التجارٌة

 لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 -شارع فٌكتور عمانوٌل  14بالعمار الكائن  2رلم 

 -سٌدى جابر  -تعاونٌات سموحة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   New AAxxaنٌو آكسا  -  122

 المماوالت العامة

 ادارة المشروعات.

 افمة و اجراءات الترخٌص بهابشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بمو 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

 صوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .إنتاج المحتوي اإللكترونً ب -

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14643برلم  25255212،لٌدت فى  655555.555إدخال البٌانات   ،رأس مالها    -

 المماوالت العامة

 ادارة المشروعات.

 و اجراءات الترخٌص بهابشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة  2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 أعمال التوصٌؾ والتحلٌل والتصمٌم للبرمجٌات ولواعد البٌانات والتطبٌمات بمختلؾ أنواعها .

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

 المختلفة من صوت وصورة وبٌانات .إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره  -

 -شارع جمال عبدالناصر امام اسواق الشرٌؾ  352إدخال البٌانات ، بجهة :  -

 -المنتزه  -العصافرة 

 NPKاحمد عبد هلل دمحم شاور وشركاه   شركة  ،  ؼرض الشركة  الامة وتشؽٌل مصنع لخلط وتعبئة االسمدة المركبة  -  135

 315555.555ٌدات الزراعٌة ومبٌدات الصحة العامة والمبٌدات المنزلٌة بودرة وسائلة    ،رأس مالها   واالسمدة المخلبٌة والمب

واالسمدة  NPK، عن ؼرض الشركة  الامة وتشؽٌل مصنع لخلط وتعبئة االسمدة المركبة  14626برلم  25255226،لٌدت فى 

مساكن  15عمارة رلم  4ت المنزلٌة بودرة وسائلة ، بجهة : شمة رلم المخلبٌة والمبٌدات الزراعٌة ومبٌدات الصحة العامة والمبٌدا

 -العامرٌه  -الضباط 

 اٌكو روست   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  131

 تجاره الجمله والتجزئه للمواد الؽذائٌة بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

 بتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات )عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت والامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافترٌات الثا

 التٌن اواى.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 655555.555لسنة   ،رأس مالها    42والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حك التمتع بالمزاٌا 

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14652برلم  25255225،لٌدت فى 

 تجاره الجمله والتجزئه للمواد الؽذائٌة بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

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

 التٌن اواى.

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

 15منطمة  5ج  2لسنة ، بجهة : محل رلم  42وافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حك التمتع بالمزاٌا والح

 -العلمٌن  -مارٌنا 

 والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم 2514اٌكو روست   شركة  ،   -  132

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم  و تتعهد

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

 25255225،لٌدت فى  655555.555وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا   ،رأس مالها   

 والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم 2514، عن  14652برلم 

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42شركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم و تتعهد ال

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

 -العلمٌن  -مارٌنا  15منطمة  5ج  2وز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا ، بجهة : محل رلم وٌج

 اٌكو روست   شركة  ،  التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  133

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

 ، عن التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 14652برلم  25255225،لٌدت فى  655555.555

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

 -العلمٌن  -مارٌنا  15منطمة  5ج  2رلم 

 لٌزر دمحم العشار   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  134

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع معدات المطابع والموالب واالسطمبات باللٌزر.

 صدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط است

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14524برلم  25255215،لٌدت فى  1555555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع معدات المطابع والموالب واالسطمبات باللٌزر.

 سة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممار

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

 تحمٌك

 65ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -المنتزه  -شارع ھدى االسبلم بحرى السكه 

 مجاھد دمحم الصباغ وشركائه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  135

 الامة وتشؽٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدھا أو

 تجمٌدھا.

 ئة وتؽلٌؾ الحاصبلت الزراعٌة.الامة وتشؽٌل مصنع لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعب

 عموم االستٌراد

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1222لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 منظمةؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن ال

 ، عن ؼرض الشركة  14611برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555لهذا الؽرض   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدھا أو

 تجمٌدھا.

 ٌؾ الحاصبلت الزراعٌة.الامة وتشؽٌل مصنع لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽل

 عموم االستٌراد

 فى شان سجل المستوردٌن ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة 1222لسنه  121تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 -سٌدى جابر  -سموحه  -ش مصطفى كامل الدور االول 23هذا الؽرض ، بجهة : ل

 مجاھد دمحم الصباغ وشركائه   شركة  ،  . -  136

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

 والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم 2514لسنة  42ٌسمط حك التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم االلتزام بهذا الشرط 

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

والئحته التنفٌذٌة    2514لسنة  42ها بمانون االستثمار رلم و تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌ

 ، عن . 14611برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها   

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم 2514لسنة  42شرط ٌسمط حك التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم االلتزام بهذا ال

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

والئحته التنفٌذٌة ، بجهة  2514لسنة  42علٌها بمانون االستثمار رلم  و تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص

 -سٌدى جابر  -سموحه  -ش مصطفى كامل الدور االول 23: 

 مجاھد دمحم الصباغ وشركائه   شركة  ،  لبل -  134

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

ركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الش

 ، عن لبل 14611برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها   

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

طها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشا

 -سٌدى جابر  -سموحه  -ش مصطفى كامل الدور االول 23بجهة : 

 فرج عبدالظاھر السٌد حفٌض وشرٌكٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  132

 لامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع زٌتون مخلل وخضروات مخلله وزٌت زٌتون وخرشوؾ - 1

 زراعٌهالامة وتشؽٌل محطه لتعبئه وتؽلٌؾ وفرز وتدرٌج الحاصبلت ال - 2

 تجاره الجمله والتجزئه لجمٌع أنواع المواد الؽذائٌه - 3

 بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد

 2552لسنه  356رلم  و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه 2554لسنة  355بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 االستٌراد والتصدٌر - 4

 ، عن ؼرض الشركة  14623برلم  25255216،لٌدت فى  5555555.555مع   ،رأس مالها   

 لامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع زٌتون مخلل وخضروات مخلله وزٌت زٌتون وخرشوؾ - 1

 الامة وتشؽٌل محطه لتعبئه وتؽلٌؾ وفرز وتدرٌج الحاصبلت الزراعٌه - 2

 تجاره الجمله والتجزئه لجمٌع أنواع المواد الؽذائٌه - 3

 بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة فٌما عدا منطمة شبه جزٌرة سٌناء فٌلزم موافمة الهٌئة مسبما مع مراعاه ما ورد

 2552لسنه  356و مراعاه لرار رئٌس جمهورٌه مصر العربٌه رلم  2554لسنة  355بمرار رئٌس الوزراء رلم 

 االستٌراد والتصدٌر - 4

 -وادى النطرون  -ج ب مرحله اولى المنطمه الصناعٌه 4ج أ . 4مع ، بجهة : لطعه 

فرج عبدالظاھر السٌد حفٌض وشرٌكٌه   شركة  ،  االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة  -  132

 ، وفً حالة عدم إلتزامبمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة 

 والئحته التنفٌذة ، مع 2514لسنة  42المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والئحته التنفٌذٌة    2514لسنة  42ة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم و تتعهد المنشا

، عن االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل  14623برلم  25255216،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها   

 ة ، وفً حالة عدم إلتزاملؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌ

 والئحته التنفٌذة ، مع 2514لسنة  42المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.

والئحته التنفٌذٌة ، بجهة  2514لسنة  42شاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم و تتعهد المن

 -وادى النطرون  -ج ب مرحله اولى المنطمه الصناعٌه 4ج أ . 4: لطعه 

 سبلسل للتنمٌه وادارة المشروعات والخدمات الترفٌهٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  145

 دارة المشروعات.ا

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 تجهٌز الحدائك باأللعاب

 الامة وتشؽٌل و ادارة المبلھى الترفٌهٌة لبلطفال وااللعاب المائٌة )اكوا سنتر(

 مة والمهرجاناتالامة وتنظٌم الحفبلت العا

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14556برلم  25255255،لٌدت فى  5555555.555الوكاله التجارٌه   ،رأس مالها   

 ارة المشروعات.اد

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 تجهٌز الحدائك باأللعاب

 الامة وتشؽٌل و ادارة المبلھى الترفٌهٌة لبلطفال وااللعاب المائٌة )اكوا سنتر(

 ة والمهرجاناتالامة وتنظٌم الحفبلت العام

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 -دمنهور  -الوكاله التجارٌه ، بجهة : ش جبلل 

فٌهٌه   شركة  ،  ، وال ٌنشئ تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها سبلسل للتنمٌه وادارة المشروعات والخدمات التر -  141

 إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالتالامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروب-

 و التٌن اواى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن ، وال ٌنشئ  14556 برلم 25255255،لٌدت فى  5555555.555وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من   ،رأس مالها   

 تؤسٌس الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالتالامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات)عد-

 و التٌن اواى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

 -دمنهور  -وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من ، بجهة : ش جبلل 

المشروعات والخدمات الترفٌهٌه   شركة  ،  الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة  سبلسل للتنمٌه وادارة -  142

 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 الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو  14556برلم  25255255،لٌدت فى  5555555.555

 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 

 -هور دمن -جبلل 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   DNILEدنٌل  -  143

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

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

 ه الجمله والتجزئه بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.تجار

 التجارة والتسوٌك االلكترونى عبر االنترنت.

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14522برلم  25255215،لٌدت فى  155555.555االلتزام   ،رأس مالها   

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

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

 تجاره الجمله والتجزئه بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

 التجارة والتسوٌك االلكترونى عبر االنترنت.

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

 -الرمل  -بولكلى  -ش البلبل  4ار رلم االلتزام ، بجهة : عم

 2514لسنة  42شركة  ،  بهذا الشرط ٌسمط حك التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم    DNILEدنٌل  -  144

 والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم

 ببلئحته التنفٌذٌة.تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به و

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42و تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

زمة   ،رأس مالها   وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البل

، عن بهذا الشرط ٌسمط حك التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون  14522برلم  25255215،لٌدت فى  155555.555

 والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم 2514لسنة  42اإلستثمار رلم 

 ئحته التنفٌذٌة.تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وببل

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42و تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

ش  4ة ، بجهة : عمار رلم وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزم

 -الرمل  -بولكلى  -البلبل 

 فرٌند ترانس للخدمات الجمركٌة والنمل بسٌارات الؽٌر   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  145

 النمل البرى للبضائع.

 عد المٌد بسجلوال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجها اال ب

 الناللٌن واستخراج التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى .

 التخلٌص الجمركً.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

،لٌدت فى  25555.555بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال   ،رأس مالها    وٌجوز للشركة أن تشترن

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14614برلم  25255216

 النمل البرى للبضائع.

 لمٌد بسجلوال ٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجها اال بعد ا

 الناللٌن واستخراج التراخٌص بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى .

 التخلٌص الجمركً.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

ش كلٌة الطب الدور السادس  12وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال ، بجهة :  وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي

 -العطارٌن  - 656شمه 

 فرٌند ترانس للخدمات الجمركٌة والنمل بسٌارات الؽٌر   شركة  ،  شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  146

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

 ، عن شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 14614برلم  25255216،لٌدت فى  25555.555

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

 -العطارٌن  - 656ش كلٌة الطب الدور السادس شمه 

 شركة  ،  لممارسة ھذه األنشطة .   DNILEدنٌل  -  144

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن لممارسة ھذه األنشطة . 14522برلم  25255215،لٌدت فى  155555.555

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

 تحمٌك

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

 -الرمل  -بولكلى  -ش البلبل  4رلم 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Free Willفرى وٌل للعبلج النفسً واالدمان  -  142

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت 15الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى عبلج األمراض النفسٌة وعبلج االدمان بشرط أن تمدم 

 التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة او التشخٌصٌه لها

 بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، و

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

 تحمٌك

، عن ؼرض  14531برلم  25255254،لٌدت فى  1555555.555ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما   ،رأس مالها   

 الشركة ھو

 % سنوٌا بالمجان من الحاالت 15الامة وتشؽٌل مركز طبى متخصص فى عبلج األمراض النفسٌة وعبلج االدمان بشرط أن تمدم 

 التً ٌتم تمدٌم الخدمة الطبٌة أو العبلجٌة او التشخٌصٌه لها

 ط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشر

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

 تحمٌك

رلم المطعة  4,5ن -اء ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ، بجهة : الجمعٌة التعاونٌة السكان موظفى المحافظة واالحٌ

 -العامرٌه  -الكٌنج مرٌوط -فٌبل الحاج مهلل  256/255

شركة  ،  ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً    Free Willفرى وٌل للعبلج النفسً واالدمان  -  142

، عن ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها  14531برلم  25255254،لٌدت فى  1555555.555ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

رلم المطعة  4,5ن -أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : الجمعٌة التعاونٌة السكان موظفى المحافظة واالحٌاء 

 -العامرٌه  -الكٌنج مرٌوط -فٌبل الحاج مهلل  256/255

 ؼرض الشركة ھو: شركة  ،    SPRس ب ر لتجارة المبلبس  -  155

 تجارة المبلبس الجاھزة.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة

اونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تع

 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 ھو: 14554برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555ألحكام المانون  ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تجارة المبلبس الجاھزة.

 خبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطةوذلن دون اإل

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

 تحمٌك

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

 ً  طبما

 -شارع ابن البارٌزى  13شارع عمر زعفان و  13ألحكام المانون ، بجهة : 

 -باب شرلى  -االبراھٌمٌة 
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 المماوالت العامة.

 إدارة المشروعات.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 )البلند سكٌب(.المٌام باعمال التنسٌك و الصٌانة المتنمله و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن 

 تمدٌم خدمات الصٌانة المتنمله والتشؽٌل للمعدات الثمٌلة.

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة   ،رأس مالها   

 عن ؼرض الشركة ھو ، 14563برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555

 المماوالت العامة.

 إدارة المشروعات.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 ند سكٌب(.المٌام باعمال التنسٌك و الصٌانة المتنمله و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )البل

 تمدٌم خدمات الصٌانة المتنمله والتشؽٌل للمعدات الثمٌلة.

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ، بجهة : العمار 

 -المنتزه  -من مسجد التابٌن  524( شارع 1رلم ) 

 شركة  ،  ھذه األنشطة .   Oriental Engineers Construction Developmentاورٌنتال الهندسٌة للمماوالت  -  152

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

 تحمٌك

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

 ، عن ھذه األنشطة . 14563برلم  25255256،لٌدت فى  155555.555



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعا

 تحمٌك

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

 -المنتزه  -من مسجد التابٌن  524( شارع 1العمار رلم ) 

 دمحم جنٌدى كوزمتن   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  153

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

 الامة وتشؽٌل اتٌلٌة لبٌع وتاجٌر فساتٌن الزفاؾ والسهرة.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 عن ؼرض الشركة ھو ، 14525برلم  25255211،لٌدت فى  55555.555

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

 الامة وتشؽٌل اتٌلٌة لبٌع وتاجٌر فساتٌن الزفاؾ والسهرة.

 ذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھ

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 

 -دمنهور  -لسبلم الشاذلى بجوار الكوبرى العلوى عبدا

 ازاد للنسٌج والصباؼه والمبلبس الجاھزه   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  154

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاھزة والنسٌج وااللمشه وصباؼه وتجهٌز االلمشه والمنسوجات

 التصدٌر

 ً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزاممع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مال

 والئحته التنفٌذة ، مع 2514لسنة  42المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 مانات والحوافز الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالض

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14612برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555و   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاھزة والنسٌج وااللمشه وصباؼه وتجهٌز االلمشه والمنسوجات

 التصدٌر

 كز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزاممع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومر

 والئحته التنفٌذة ، مع 2514لسنة  42المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 ه بالضمانات والحوافز الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -برج العرب الجدٌده  2مجاوره  25عماره  4و ، بجهة : شمه رلم 

ازاد للنسٌج والصباؼه والمبلبس الجاھزه   شركة  ،  تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها  -  155

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

عمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤ

 تحمٌك

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

ص علٌها ، عن تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصو 14612برلم  25255213،لٌدت فى  1555555.555

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -برج العرب الجدٌده  2مجاوره  25عماره  4رلم 

 دوٌة والمستلزمات الطبٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة ھوثرى ام لبل -  156

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الؽذائٌة والمواد الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل

 ك لدى الؽٌر.والمستحضرات الصٌدالنٌة والمستلزمات الطبٌة والمطهرات والمنظفات والمبٌدات الحشرٌة وتصنٌع كل ما سب

 تجاره الجمله والتجزئه لبلدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات الصٌدالنٌة

 والمستلزمات الطبٌة والمطهرات والمنظفات والمبٌدات الحشرٌة : بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14532برلم  25255254،لٌدت فى  555555.555استصبلح   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الؽذائٌة والمواد الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل

 ا سبك لدى الؽٌر.والمستحضرات الصٌدالنٌة والمستلزمات الطبٌة والمطهرات والمنظفات والمبٌدات الحشرٌة وتصنٌع كل م

 تجاره الجمله والتجزئه لبلدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والمستحضرات الصٌدالنٌة

 والمستلزمات الطبٌة والمطهرات والمنظفات والمبٌدات الحشرٌة : بالمناطك النائٌة والمجتمعات العمرانٌة الجدٌدة.

 -كوم حماده  -ٌح استصبلح ، بجهة : زاوٌة فر

ثرى ام لبلدوٌة والمستلزمات الطبٌة   شركة  ،  وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع.  -  154

 واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 لحدٌثة فى االستزراعھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري ا

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 الوساطه فى انهاء اجراءات تسجٌل االدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة امام الجهات الؽبر حكومٌة.

 لصٌدلٌات.ادارة ا

، عن وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها  14532برلم  25255254،لٌدت فى  555555.555مع   ،رأس مالها   

 لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 ري الحدٌثة فى االستزراعھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق ال

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 الوساطه فى انهاء اجراءات تسجٌل االدوٌة ومستحضرات التجمٌل والمكمبلت الؽذائٌة امام الجهات الؽبر حكومٌة.

 رة الصٌدلٌات.ادا

 -كوم حماده  -مع ، بجهة : زاوٌة فرٌح 

ثرى ام لبلدوٌة والمستلزمات الطبٌة   شركة  ،  االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون  -  152

 اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم 2514لسنة  42بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم  االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حك التمتع

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

والئحته التنفٌذٌة    2514لسنة  42تثمار رلم و تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االس

، عن االلتزام بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل  14532برلم  25255254،لٌدت فى  555555.555،رأس مالها   

 لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام

 والئحته التنفٌذٌة ، مع عدم 2514لسنة  42المزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم االلتزام بهذا الشرط ٌسمط حك التمتع ب

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

والئحته التنفٌذٌة ، بجهة  2514لسنة  42مار رلم و تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستث

 -كوم حماده  -: زاوٌة فرٌح 

 ثرى ام لبلدوٌة والمستلزمات الطبٌة   شركة  ،  لبل -  152

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 ارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لمم

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

 تحمٌك

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

 ، عن لبل 14532برلم  25255254،لٌدت فى  555555.555

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 -كوم حماده  -زاوٌة فرٌح 

 شركة ھودمحم مخٌمر وشركاه للصناعة   شركة  ،  ؼرض ال -  165

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الورق.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 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 ھو 14532برلم  25255254،لٌدت فى  155555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الورق.

 الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام 

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

 تحمٌك

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

 -الدخٌله  -البٌطاش شهر العسل شارع النمراشى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   VIDAفٌدا للصناعات الدوائٌة  -  161

 ستحضرات الؽذائٌة ومطهرات الصحةتجارة وتسوٌك األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل والم

 العامة والمستلزمات الطبٌة والمبٌدات الحشرٌة واضافات األعبلؾ وتصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر .

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14631برلم  25255214،لٌدت فى  155555.555ؼرضها   ،رأس مالها   

 لمستحضرات الؽذائٌة ومطهرات الصحةتجارة وتسوٌك األدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة والمكمبلت الؽذائٌة ومستحضرات التجمٌل وا

 العامة والمستلزمات الطبٌة والمبٌدات الحشرٌة واضافات األعبلؾ وتصنٌع كل ماسبك لدى الؽٌر .

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

ن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشتر

 تحمٌك

 برج -شارع ابٌدوس متفرع من شارع الماھرة  126ؼرضها ، بجهة : لطعة 

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -بانوراما الفضالى الدور االول علوى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها    VIDAفٌدا للصناعات الدوائٌة  -  162

، عن فً مصر أو فً الخارج ،  14631برلم  25255214،لٌدت فى  155555.555وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ً شارع ابٌدوس متفرع من  126ألحكام المانون . ، بجهة : لطعة  كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما

 برج -شارع الماھرة 

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -بانوراما الفضالى الدور االول علوى 

 كارتون لتجارة مواد التعبئة والتؽلٌؾ   شركة  ،  تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس -  163

، عن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  14642برلم  25255224،لٌدت فى  45555.555مالها   

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  421، بجهة : 

 كارتون لتجارة مواد التعبئة والتؽلٌؾ   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  164

 لتصنٌع المنتجات ورلٌه ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾالامة وتشؽٌل مصنع 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا

 عموم التصدٌر فٌما ھو مسموح به لانونا.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

، عن  14642برلم  25255224،لٌدت فى  45555.555ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن   ،رأس مالها   

 ؼرض الشركة ھو

 المنتجات ورلٌه ومستلزمات التعبئة والتؽلٌؾالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا

 عموم التصدٌر فٌما ھو مسموح به لانونا.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -الحى الثانى  421ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن ، بجهة : 

شركة  ،  أو فً الخارج ، كما    EnerServ For Integrated Energy Servicesانرسٌرؾ لخدمات الطالة المتكاملة -  165

،لٌدت فى  555555.555ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

ا وذلن طبماً ألحكام المانون ، عن أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها به 14625برلم  25255226

 شارع حلمى شلبى متفرع من شارع الشهر 3. ، بجهة : العمار رلم 

 -الرمل  -سٌوؾ شماعه  -العمارى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   EnerServ For Integrated Energy Servicesانرسٌرؾ لخدمات الطالة المتكاملة -  166

 لمتخصصهالمماوالت العامه و المتكامله و ا -1

 التورٌدات العمومٌه -2

 مماوالت تورٌد وتركٌب ومد شبكات الؽاز وتوصٌل الؽازبكافه انواعه وكافه التركٌبات الداخلٌه والخارجٌه والبرج والتحوٌبلت -3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والمداخن والهواٌات

 بشان شركات االدارة 2512لسنة  355االشراؾ على تنفٌذ المشروعات وادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  -4

 الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

 25255226،لٌدت فى  555555.555تنفٌذ اعمال االختبارات والتشؽٌل لمحطات معالجه النفط والؽاز البرٌه   ،رأس مالها    -5

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14625برلم 

 خصصهالمماوالت العامه و المتكامله و المت -1

 التورٌدات العمومٌه -2

 مماوالت تورٌد وتركٌب ومد شبكات الؽاز وتوصٌل الؽازبكافه انواعه وكافه التركٌبات الداخلٌه والخارجٌه والبرج والتحوٌبلت -3

 والمداخن والهواٌات

 شان شركات االدارةب 2512لسنة  355االشراؾ على تنفٌذ المشروعات وادارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم  -4

 الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها

شارع حلمى شلبى متفرع من  3تنفٌذ اعمال االختبارات والتشؽٌل لمحطات معالجه النفط والؽاز البرٌه ، بجهة : العمار رلم  -5

 شارع الشهر

 -الرمل  -سٌوؾ شماعه  -العمارى 

شركة  ،  والبحرٌه ومصفاه    EnerServ For Integrated Energy Servicesة المتكاملةانرسٌرؾ لخدمات الطال -  164

 التكرٌر ومصانع البتروكٌماوٌات

 وخطوط وشبكات الؽاز والولود

 اعمال الرفع المساحى لكافه المشروعات -6

 اعمال رفع كفاءه المنشاءات الخاصه بمعالجه النفط والؽاز والبتروكٌماوٌات -4

 وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةالامة  -2

 اعداد التصمٌمات و الرسوم الهندسٌه -2

 اعداد الدراسات الفنٌه و الهندسٌه و االلتصادٌه والتكنولوجٌة للمشروعات. - 15

 555555.555رأس مالها   تمدٌم االستشارات الهندسٌه)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة   ، - 11

 ، عن والبحرٌه ومصفاه التكرٌر ومصانع البتروكٌماوٌات 14625برلم  25255226،لٌدت فى 

 وخطوط وشبكات الؽاز والولود

 اعمال الرفع المساحى لكافه المشروعات -6

 اعمال رفع كفاءه المنشاءات الخاصه بمعالجه النفط والؽاز والبتروكٌماوٌات -4

 ل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌةالامة وتشؽٌ -2

 اعداد التصمٌمات و الرسوم الهندسٌه -2

 اعداد الدراسات الفنٌه و الهندسٌه و االلتصادٌه والتكنولوجٌة للمشروعات. - 15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شارع  3العمار رلم  تمدٌم االستشارات الهندسٌه)فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة ، بجهة : - 11

 حلمى شلبى متفرع من شارع الشهر

 -الرمل  -سٌوؾ شماعه  -العمارى 

شركة  ،  بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة    EnerServ For Integrated Energy Servicesانرسٌرؾ لخدمات الطالة المتكاملة -  162

 رأس المال

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

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 24المادة 

 صٌانه خطوط الؽاز واصبلحها - 12

 اعمال مماوالت الحفر والردم والدلشوم والترمٌل والدھان - 13

 فٌض الضؽط بكافه انواعهمماوالت تورٌد وتركٌب محطات الؽاز ومنظمات تخ - 14

،لٌدت  555555.555تورٌد وتركٌب الهٌاكل الحدٌدٌه والجمالونات و المواعد الحدٌدٌه الخاصه بالخزانات   ،رأس مالها    - 15

 ، عن بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال 14625برلم  25255226فى 

 شطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فًواالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألن

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( . 24المادة 

 صٌانه خطوط الؽاز واصبلحها - 12

 اعمال مماوالت الحفر والردم والدلشوم والترمٌل والدھان - 13

 الضؽط بكافه انواعه مماوالت تورٌد وتركٌب محطات الؽاز ومنظمات تخفٌض - 14

شارع حلمى شلبى  3تورٌد وتركٌب الهٌاكل الحدٌدٌه والجمالونات و المواعد الحدٌدٌه الخاصه بالخزانات ، بجهة : العمار رلم  - 15

 متفرع من شارع الشهر

 -الرمل  -سٌوؾ شماعه  -العمارى 

 حولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت وشركة  ،  )عدا الك   Lotus Tradeاللوتس لبلستتثمار والتنمٌة  -  162

 التٌن اواى.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة

التً لد تعاونها على  وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 )عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع  14544برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 ؤكوالت والم

 التٌن اواى.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

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

 طبماً 

 -الرمل  -لوران  -طرٌك الحرٌة  642ألحكام المانون . ، بجهة : : 

 كة ھواثٌنا للمشروعات السٌاحبة وادارة المطاعم   شركة  ،  ؼرض الشر -االسكندرٌة  -  145

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت 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

 تٌبلت والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منهاالفنادق والمو

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14621برلم  25255225،لٌدت فى  5555555.555الامة و تشؽٌل و   ،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل الفنادق ) الثابتة ( والموتٌبلت 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

 والشمك واالجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة عن ثبلثة نجوم واال ٌزٌد اجمالى مساحه الوحدات المبٌعه منهاالفنادق والموتٌبلت 

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌه من الطاله االٌوائٌه للمشروع

 اول الرمل -ش سرھنن لوران  35الامة و تشؽٌل و ، بجهة : 

ة وادارة المطاعم   شركة  ،  ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع اثٌنا للمشروعات السٌاحب -االسكندرٌة  -  141

 المشروبات )عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و

 التٌن اواى.

 نشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األ

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 ادارة المطاعم و الكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع أنواع المشروبات  14621برلم  25255225،لٌدت فى  5555555.555

 )عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالت و

 التٌن اواى.

 رسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لمما

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

 تحمٌك

ش  35ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : 

 اول الرمل -سرھنن لوران 

 الرإٌة العربٌة للخدمات الهندسٌة وادارة المشروعات   شركة  ،  أو التً لد تعاونها على تحمٌك -  142



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن أو التً لد تعاونها على تحمٌك 14626برلم  25255224لٌدت فى ، 155555.555

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

 -المنتزه  -فٌكتورٌا  -برج الرحاب-عبدالسبلم عارؾ  364

 للخدمات الهندسٌة وادارة المشروعات   شركة  ،  ؼرض الشركة ھوالرإٌة العربٌة  -  143

 االشراؾ على تنفٌذ المشروعات. -

 اعداد الدراسات الهندسٌة. -

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

 24ت المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة وكذا االستشارا

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة. -

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14626برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها      -

 االشراؾ على تنفٌذ المشروعات. -

 اعداد الدراسات الهندسٌة. -

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

 24ٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة وكذا االستشارات المال

 من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة ( .

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 اعداد التصمٌمات الهندسٌة. -

 -المنتزه  -فٌكتورٌا  -برج الرحاب- عبدالسبلم عارؾ 364، بجهة : :  -

 الرإٌة العربٌة للخدمات الهندسٌة وادارة المشروعات   شركة  ،  اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. -  144

 المٌام بؤعمال تنسٌك وصٌانة وادارة وتجمٌل الحدائك والطرق والمٌادٌن )البلند سكٌب( -

 ادارة المشروعات.

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355رلم  مع مراعاه المرار الوزارى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

ت وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها   ،رأس مالها   وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركا

 ، عن اعداد دراسات الجدوى للمشروعات. 14626برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555

 المٌام بؤعمال تنسٌك وصٌانة وادارة وتجمٌل الحدائك والطرق والمٌادٌن )البلند سكٌب( -

 ادارة المشروعات.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355رلم  مع مراعاه المرار الوزارى

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

عبدالسبلم  364ت وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها ، بجهة : : وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركا

 -المنتزه  -فٌكتورٌا  -برج الرحاب-عارؾ 

 شركة  ،  المحتوى العلمً   All And Much Moreأول أند ماتش مور  -  145

 والثمافً والفنً.

 ستمل لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ،التسوٌك االلكترونى.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً م

 2514لسنة  42وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 ت والحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانا

برلم  25255212،لٌدت فى  555555.555تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص   ،رأس مالها   

 ، عن المحتوى العلمً 14642

 والثمافً والفنً.

 لؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، التسوٌك االلكترونى.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل

 2514لسنة  42وفً حالة عدم إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 لحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات وا

 -المنتزه  -سٌدى بشر خالد بن الولٌد  12ش  55تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص ، بجهة : 

والئحته التنفٌذٌة  2514لسنة  42شركة  ،  علٌها بمانون االستثمار رلم    All And Much Moreأول أند ماتش مور  -  146

 بلل

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42، عن علٌها بمانون االستثمار رلم  14642برلم  25255212،لٌدت فى  555555.555

 عن تلن المجاالت.النشاط الخارج 

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 55ا فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ؼرضه

 -المنتزه  -سٌدى بشر خالد بن الولٌد  12ش 

 بترا للمماوالت العامة   شركة  ،  . -  144



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 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 . 14526برلم  25255215،لٌدت فى  25555.555

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

 تحمٌك

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

 -سٌدى جابر  - 2سموحه سٌتى باالس  25

شركه مإسسه جاردٌنٌا لتنمٌه الموارد البشرٌه   شركة  ،  تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .   -  142

، عن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام  14522برلم  25255252،لٌدت فى  255555.555،رأس مالها   

 -السٌوؾ  -المرحله الثانٌه  -عمارات جاردٌنٌا  2ره المانون . ، بجهة : عما

 -المنتزه 

 شركه مإسسه جاردٌنٌا لتنمٌه الموارد البشرٌه   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  142

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 ر (كتابة كمبٌوت –تلٌفون  –تصوٌر  -تمدٌم خدمات رجال االعمال من )فاكس -

 تؤجٌر مساحات العمل المشتركه

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

، عن  14522برلم  25255252،لٌدت فى  255555.555ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن   ،رأس مالها   

 ؼرض الشركة ھو

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة

 كتابة كمبٌوتر ( –تلٌفون  –تصوٌر  -تمدٌم خدمات رجال االعمال من )فاكس -

 جٌر مساحات العمل المشتركهتؤ

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 حمٌكت

 -السٌوؾ  -المرحله الثانٌه  -عمارات جاردٌنٌا  2ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن ، بجهة : عماره 

 -المنتزه 

 شركة  ،  الؽرض   U.M.THERMثٌرم لبلستثمار الصناعى  -ام -ٌو  -  125

 التورٌدات العمومٌه

 ؤلنشطة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزاممع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل ل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والئحته التنفٌذة ، مع 2514لسنة  42المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 حوافز الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات وال

،لٌدت فى  2555555.555و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار   ،رأس مالها   

 ، عن الؽرض 14633برلم  25255214

 التورٌدات العمومٌه

 ة الواردة بمانون اإلستثمار والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزاممع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشط

 والئحته التنفٌذة ، مع 2514لسنة  42المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 

 الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة. عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز

ملن اسبلم شعبان  -و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار ، بجهة : ش االمل 

 -اسماعٌل عرفه ابو سٌؾ 

 -اٌتاى البارود  -ؼرب اٌتاى البارود 

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42ركة  ،  رلم ش   U.M.THERMثٌرم لبلستثمار الصناعى  -ام -ٌو  -  121

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ذٌة لبلوالئحته التنفٌ 2514لسنة  42، عن رلم  14633برلم  25255214،لٌدت فى  2555555.555

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -ملن اسبلم شعبان اسماعٌل عرفه ابو سٌؾ  -االمل 

 -اٌتاى البارود  -ؼرب اٌتاى البارود 

شركة  ،  ؼرض الشركة    Rio For Restaurants And Tourism Investmentً  رٌو للمطاعم واالستثمار السٌاح -  122

 ھو

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

 و التٌن اواى

 وتٌبلت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌةإلامة المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة ( والم -

 وتجارٌة و ثمافٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة و ادارة وتشؽٌل الموالت والمحبلت التجارٌة والموتٌبلت ولاعات المناسبات واالفراح واالجتماعات.-

برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555مالها   تجارة وتورٌد المواد الؽذائٌة والمشروبات الطازجة والمحفوظة بكافة   ،رأس 

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14634

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

 و التٌن اواى

 ت واألنشطة المكملة أو المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌةإلامة المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة ( والموتٌبل -

 وتجارٌة و ثمافٌة

 الامة و ادارة وتشؽٌل الموالت والمحبلت التجارٌة والموتٌبلت ولاعات المناسبات واالفراح واالجتماعات.-

منطمة -دار مصر -منطمة الرإوؾ -مع المطاعم تجارة وتورٌد المواد الؽذائٌة والمشروبات الطازجة والمحفوظة بكافة ، بجهة : مج

 شاطىء

 -الرمل  -جلٌم 

شركة  ،  أنواعها عدا    Rio For Restaurants And Tourism Investmentرٌو للمطاعم واالستثمار السٌاحً   -  123

 المشروبات الكحولٌه

 لبلزمة لكل معرض على حدة(إلامة وتنظٌم المعارض فٌما عدا المعارض السٌاحٌه)بشرط استصدار التراخٌص ا

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال 1222لسنه  125التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض . وبما ال

، عن  14634برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا   ،رأس مالها   

 أنواعها عدا المشروبات الكحولٌه

 ة لكل معرض على حدة(إلامة وتنظٌم المعارض فٌما عدا المعارض السٌاحٌه)بشرط استصدار التراخٌص البلزم

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال 1222لسنه  125التصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .وبما ال ٌخل 

 منطمة شاطىء-دار مصر -منطمة الرإوؾ -التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا ، بجهة : مجمع المطاعم 

 -الرمل  -جلٌم 

ورٌدات شركة  ،  و الت   Rio For Restaurants And Tourism Investmentرٌو للمطاعم واالستثمار السٌاحً   -  124

 العمومٌة

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 ، عن و التورٌدات العمومٌة 14634برلم  25255212،لٌدت فى  155555.555

 ار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصد

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

 تحمٌك

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

 منطمة شاطىء-دار مصر -منطمة الرإوؾ -مجمع المطاعم 

 -الرمل  -جلٌم 

 المركز األوروبى لبلستشارات الهندسٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  125

 مماوالت تركٌب المصاعد والصٌانة المتنملة لها.

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة

 ندسٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات اله

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

 حته التنفٌذٌة ( .من لانون سوق رأس المال والئ 24المادة 

برلم  25255224،لٌدت فى  355555.555وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14624

 مماوالت تركٌب المصاعد والصٌانة المتنملة لها.

 المماوالت العامة

 التورٌدات العمومٌة

 ٌة )فٌما عدا االستشارات المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المالتمدٌم االستشارات الهندس

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

 التنفٌذٌة ( . من لانون سوق رأس المال والئحته 24المادة 

 -الرمل  -السراٌا -ش عبدالسبلم عارؾ  252وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، بجهة : : 

 المركز األوروبى لبلستشارات الهندسٌة   شركة  ،  ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . -  126

بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . 14624برلم  25255224،لٌدت فى  355555.555

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 -الرمل  -السراٌا -ش عبدالسبلم عارؾ  252

 بترو امٌر فرج رخا لتموٌن السٌارات   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  124

 الامه وتشؽٌل محطه لتموٌن السٌارات

 استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط 

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14546برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555

 الامه وتشؽٌل محطه لتموٌن السٌارات

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -العامرٌه  -ابوتبلت  25

 د برنٌس للخدمات البحرٌة واللوجٌستٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة ھوجو -  122

 التوكٌبلت المبلحٌة

 تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة للسفن واوناش الشحن

 تمدٌم الخدمات البحرٌة والوجٌستٌة

 الشحن والتفرٌػ .

 ر المصرى أو خارجة إال بعد المٌد بسجلوالٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المط

 الناللٌن واستخراج التراخٌص البلزمة بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى .

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14542برلم  25255252،لٌدت فى  555555.555

 التوكٌبلت المبلحٌة

 تمدٌم خدمات الصٌانة المتنملة للسفن واوناش الشحن

 تمدٌم الخدمات البحرٌة والوجٌستٌة

 الشحن والتفرٌػ .

 أو خارجة إال بعد المٌد بسجل والٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى

 الناللٌن واستخراج التراخٌص البلزمة بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل البرى .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ، بجهة : عمار رلم 

 -المنتزة ثالث  -دى بشر سٌ -طابٌة 4

 جود برنٌس للخدمات البحرٌة واللوجٌستٌة   شركة  ،  ھذه األنشطة . -  122

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 ھذه األنشطة . 14542برلم  25255252،لٌدت فى  555555.555

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

 ٌكتحم

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

 -المنتزة ثالث  -سٌدى بشر  -طابٌة 4رلم 

 نٌو سٌدرا للمبلبس الجاھزه   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  125

 لجاھزة والمفروشاتالامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس ا

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14536برلم  25255254،لٌدت فى  555555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المبلبس الجاھزة والمفروشات

 موانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام ال

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

 تحمٌك

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

 ابوتبلت اخر شارع المدٌنه المنوره بملن رانٌا السٌد ابراھٌم

 -العامرٌه  -عبده 

.  ،رأس شركة  ،  فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون    IRON MANاٌرون مان للتجارة والصناعة  -  121

، عن فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ،  14645برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555مالها   

 المنشٌه -ش حمزة متفرع من ش االمام على ابى الدرداء  5بجهة : 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   IRON MANاٌرون مان للتجارة والصناعة  -  122

 تعبئة الزٌوت والشحوم الصناعٌة لدى الؽٌر.خلط و -

 تصنٌع المنظفات الصناعٌة والمطهرات لدى الؽٌر. -

 تشؽٌل وتشكٌل وجلفنة ودھان المعادن وتصنٌع لطع ؼٌار السٌارات واالالت والمعدات لدى الؽٌر.

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 إلامة المزارع السمكٌة .

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14645برلم  25255224،لٌدت فى  155555.555التجارة العامة والتورٌدات   ،رأس مالها   

 لزٌوت والشحوم الصناعٌة لدى الؽٌر.خلط وتعبئة ا -

 تصنٌع المنظفات الصناعٌة والمطهرات لدى الؽٌر. -

 تشؽٌل وتشكٌل وجلفنة ودھان المعادن وتصنٌع لطع ؼٌار السٌارات واالالت والمعدات لدى الؽٌر.

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

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

 إلامة المزارع السمكٌة .

 المنشٌه -ش حمزة متفرع من ش االمام على ابى الدرداء  5التجارة العامة والتورٌدات ، بجهة : 

شركة  ،  العمومٌة وعلى االخص تجارة لطع ؼٌار السٌارات وتورٌد    IRON MAN اٌرون مان للتجارة والصناعة -  123

 الخامات المعدنٌة.

 عموم التصدٌر.

 المماوالت العامة.

 تصنٌع المنتجات الؽذائٌة لدى الؽٌر.

 النمل البحرى للبضائع.

 لتراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار ا

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

 تحمٌك

 14645 برلم 25255224،لٌدت فى  155555.555ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج   ،رأس مالها   

 ، عن العمومٌة وعلى االخص تجارة لطع ؼٌار السٌارات وتورٌد الخامات المعدنٌة.

 عموم التصدٌر.

 المماوالت العامة.

 تصنٌع المنتجات الؽذائٌة لدى الؽٌر.

 النمل البحرى للبضائع.

 لبلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ا

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

 تحمٌك

 نشٌهالم -ش حمزة متفرع من ش االمام على ابى الدرداء  5ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج ، بجهة : 

 االبتكارات النهائٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  124



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 االتصاالت وخدمات االنترنت. -

 55555.555وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14625برلم  25255224،لٌدت فى 

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

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

 إنتاج المحتوي اإللكترونً بصوره المختلفة من صوت وصورة وبٌانات . -

 إدخال البٌانات علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . -

 االتصاالت وخدمات االنترنت. -

كفر مسجد صفوت  32وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -عبده 

 االبتكارات النهائٌة   شركة  ،  البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . -  125

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . 14625برلم  25255224،لٌدت فى  55555.555

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

 تحمٌك

 32ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون ، بجهة : 

 -سٌدى جابر  -مسجد صفوت كفر عبده 

والئحته  2514لسنة  42فاملى تشٌز لمنتجات االلبان   شركة  ،  بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم  -  126

 التنفٌذٌة لبل

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

بٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال ش

 تحمٌك

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

 2514لسنة  42، عن بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم  14645برلم  25255224،لٌدت فى  355555.555

 والئحته التنفٌذٌة لبل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 : مبنى 

 بحوض لطع الكوم والروكٌه 1من  42بالمطعه 

 -دمنهور  -ٌه عزبة حماد االبعاد -لسم ثالث برنجى بٌه  4والعٌاده/ 

124  -  ً  على اصله الدارة المطاعم والمنشآت السٌاحٌة   شركة  ،  معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة أخرى وذلن كله طبما

، عن معها أو أن تتحول إلى شركة من طبٌعة  14622برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555ألحكام المانون  ،رأس مالها   

 ً  أخرى وذلن كله طبما

 -عمر لطفى  122الدور الثالث االدارى بالعمار  13ألحكام المانون ، بجهة : نموذج 

 -سٌدى جابر  -سبورتنج 

 السٌد دروٌش مصطفى وشركاه   شركة  ،  ؼرض الشركة  -  122

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة والمعدنٌه

لسارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها.  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

 ، عن ؼرض الشركة  14642برلم  25255224،لٌدت فى  1555555.555،رأس مالها   

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات الببلستٌكٌة والمعدنٌه

ركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الش

 -برج العرب الجدٌده  -المنطمه الصناعٌه الثانٌه  - 4لطعه رلم  24بجهة : بلون 

شركة  ،  أن تشترن    Le Monde Construction&Designلوموند كوتستركسٌون دٌزاٌن                             -  122

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

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

بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول  ، عن أن تشترن 14662برلم  25255223،لٌدت فى  555555.555

 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 : كٌلو 

 -العامرٌه  -طرٌك اسكندرٌة مطروح  25

 سفارى اؾ بى جروب   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  255

 إلامة وتنظٌم وادارة المإتمرات والندوات والمعارض )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة وفٌما عدا

 المعارض السٌاحٌة(.

 استئجار لاعات المناسبات والمإتمرات والفنادق.

 الرٌاضٌة بكافة انواعها لحساب الؽٌر. تنظٌم البطوالت والمسابمات والمبارٌات

 تاجٌر واستئجار السٌارات )فٌما عدا التاجٌر التموٌلى(.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 التسوٌك والدعاٌة واالعبلن.

 المماوالت العامة وعموم التورٌدات وعموم التصدٌر.

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14643برلم  25255224فى  ،لٌدت 55555.555وذلن   ،رأس مالها   

 إلامة وتنظٌم وادارة المإتمرات والندوات والمعارض )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة وفٌما عدا

 المعارض السٌاحٌة(.

 استئجار لاعات المناسبات والمإتمرات والفنادق.

 ٌة بكافة انواعها لحساب الؽٌر.تنظٌم البطوالت والمسابمات والمبارٌات الرٌاض

 تاجٌر واستئجار السٌارات )فٌما عدا التاجٌر التموٌلى(.

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 التسوٌك والدعاٌة واالعبلن.

 المماوالت العامة وعموم التورٌدات وعموم التصدٌر.

 -مدٌنه دمنهور  -الرابع  وذلن ، بجهة : شبرا خلؾ معهد المراءات الدور

سفارى اؾ بى جروب   شركة  ،  دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار  -  251

 التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

الها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعم

 تحمٌك

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

وبشرط  ، عن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، 14643برلم  25255224،لٌدت فى  55555.555

 استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -مدٌنه دمنهور  -خلؾ معهد المراءات الدور الرابع 

 ابناء دمحم دٌاب للمٌكنة الزراعٌة   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  252

 تؤجٌر معدات واالت المٌكنة الزراعٌة )فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً(

 التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة

 ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554ة لسن 355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14622برلم  25255226،لٌدت فى  55555.555وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن   ،رأس مالها   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تؤجٌر معدات واالت المٌكنة الزراعٌة )فٌما عدا التؤجٌر التموٌلً(

 التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األساسٌة 

 ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554 لسنة 355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن ، بجهة : الحى السكنى االول 

ابناء دمحم دٌاب للمٌكنة الزراعٌة   شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة  -  253

 األنشطة .ھذه 

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة  14622برلم  25255226،لٌدت فى  55555.555

 لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -السكنى االول 
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 دٌم جمٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالتالامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتم-

 والوجبات السرٌعة و التٌن اواى

 التورٌدات العمومٌة

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

ي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤ

 تحمٌك

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14541برلم  25255255،لٌدت فى  35555.555ؼرضها فً مصر أو فً الخارج   ،رأس مالها   

 مٌع أنواع المشروبات)عدا الكحولٌة( و تمدٌم جمٌع أنواع المؤكوالتالامة و تشؽٌل و ادارة المطاعم و الكافٌترٌات الثابتة لتمدٌم ج-

 والوجبات السرٌعة و التٌن اواى

 التورٌدات العمومٌة

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 -الرمل  -سابا باشا -شارع تاج الرإساء  31ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، بجهة : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ألساسٌة التً تجعلها ش.ذ.م.م   شركة  ،   استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك ا DAHUAداھوا إلستصبلح األراضى  -  255

 لابلة لبلستزراع.

 واستزراع األراضً المستصلحة 

 )الل من عشرٌن الؾ فدان( 

 .2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  

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

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

، عن استصبلح وتجهٌز األراضً  14622برلم  25255214،لٌدت فى  2525555.555التجارة العامة   ،رأس مالها    

 ألساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع.بالمرافك ا

 واستزراع األراضً المستصلحة 

 )الل من عشرٌن الؾ فدان( 

 .2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم  

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

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

 -العرب برج  -بنجر السكر  14( تنمٌط بزمام لرٌة  21التجارة العامة ، بجهة : المركز الرئٌسى : لطعة االرض الزراعٌة رلم )  

 ش.ذ.م.م   شركة  ،  فٌما ھو مسموح به لانونا DAHUAداھوا إلستصبلح األراضى  -  256

 تجارة وبٌع المنتجات الزر اعٌة 

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

 التً

ك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و لد تعاونها على تحمٌ 

 ذلن

 طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 

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

 ، عن فٌما ھو مسموح به لانونا 14622برلم  25255214،لٌدت فى  2525555.555،رأس مالها   

 تجارة وبٌع المنتجات الزر اعٌة 

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

 التً

مٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ,كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها و لد تعاونها على تح 

 ذلن

 طبماً ألحكام المانون و الئحته التنفٌذٌة 

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

 -برج العرب  -بنجر السكر  14( تنمٌط بزمام لرٌة  21، بجهة : المركز الرئٌسى : لطعة االرض الزراعٌة رلم ) 

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالداخل و الخارج .  -اصدلاء الخلٌج اللحاق العمالة المصرٌة بالخارج .   شركة  ،    -  254

 ائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة مع مراعاة أحكام الموانٌن واللو 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو  

دمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تن

 وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة .

 الحاق العمالة المصرٌة للعمل بالداخل و الخارج .  -، عن  14664برلم  25255223،لٌدت فى  155555.555،رأس مالها     

 وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو  

ة أو تشترٌها أو تلحمها بها التً لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالف

 -لسم المنتزة ثانً   -حً المنتزة  -شارع الملن الجدٌد  3وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ، بجهة : 

 الكنانة للفحم   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  252

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الفحم النباتى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن و

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً 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 ؼرض الشركة ھو 14535برلم  25255254،لٌدت فى  1555555.555

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع الفحم النباتى

 مة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلز

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

 تحمٌك

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

 متفرع من شارع 6شارع  2ٌمٌن الصاعد بالعمار رلم 

 -سٌدى جابر  -النصر امام جرٌن ببلزا 
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 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 مماوالت انشاء ورصؾ الطرق والكبارى.

 ى .االستثمار والتسوٌك العمار

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و 2512لسنة  355إدارة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

،لٌدت فى  25555555.555ام باعمال تنسٌك و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )البلند   ،رأس مالها   المٌ

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14624برلم  25255226

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة.

 مماوالت انشاء ورصؾ الطرق والكبارى.

 االستثمار والتسوٌك العمارى .

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و 2512لسنة  355رة المشروعات مع مراعاه المرار الوزارى رلم إدا

 اجراءات الترخٌص بها

 بشان شركات االدارة الفندلٌه و وفما لما ورد بموافمة و اجراءات الترخٌص بها 2512لسنة  355مع مراعاه المرار الوزارى رلم 

 -شارع الفردوس  22بالعمار  151ال تنسٌك و صٌانة و ادارة وتجمٌل الحدائك و الطرق و المٌادٌن )البلند ، بجهة : شمه المٌام باعم

 -محرم بن 
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 نملها.الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 ، عن سكٌب(. 14624برلم  25255226،لٌدت فى  25555555.555من الجهات   ،رأس مالها   

 نملها.الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات تحلٌة وتكرٌر مٌاه الشرب وشبكات توزٌعها وخطوط 

 الامة او تشؽٌل وادارة وصٌانه محطات الصرؾ الصحى او الصرؾ الصناعى والتنمٌة وتوصٌبلتها.

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 -محرم بن  -شارع الفردوس  22بالعمار  151من الجهات ، بجهة : شمه 

 ا الؽرضشركة  ،  المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذ   Sigma Projectsسٌجما للمشروعات  -  211

 إلامة وتنظٌم المعارض )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة وفٌما عدا المعارض السٌاحٌة(.

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس. -

 انشاء الجامعات . -

 انشاء او اداره او تشؽٌل مدارس ومعاھد التعلٌم الفنى. -

 مشروعات الخدمات والمرافك على اختبلؾ انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌةاعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة و -

 للمصانع.

 شراء و بٌع و االراضى . -

، عن المختصة  14624برلم  25255226،لٌدت فى  25555555.555استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك   ،رأس مالها   

 رضوبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽ

 إلامة وتنظٌم المعارض )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة وفٌما عدا المعارض السٌاحٌة(.

 انشاء او اداره او تشؽٌل المدارس. -

 انشاء الجامعات . -

 انشاء او اداره او تشؽٌل مدارس ومعاھد التعلٌم الفنى. -

 ات الخدمات والمرافك على اختبلؾ انشطتها واعادة الهٌكلة الفنٌة واالدارٌةاعمال ادارة التنفٌذ للمشروعات الصناعٌة ومشروع -

 للمصانع.

 شراء و بٌع و االراضى . -

 -محرم بن  -شارع الفردوس  22بالعمار  151استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك ، بجهة : شمه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً شركة  ،  األساسٌة التً تجع   Sigma Projectsسٌجما للمشروعات  -  212

 المستصلحة. وٌشترط فً

 ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356رار رئٌس الجمهورٌة رلم ول 2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

ابلة ، عن األساسٌة التً تجعلها ل 14624برلم  25255226،لٌدت فى  25555555.555كانت خدمٌه   ،رأس مالها   

 لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً

 ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

 2552لسنة  356ئٌس الجمهورٌة رلم ولرار ر 2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

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

 -محرم بن  -شارع الفردوس  22بالعمار  151كانت خدمٌه ، بجهة : شمه 

شركة  ،  او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات    Sigma Projectsسٌجما للمشروعات  -  213

 الخاصه بها والتوسع فٌها.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة.

 زمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البل

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 او ترفٌهٌة او رٌاضٌة او تجارٌة او ثمافٌة ، واستكمال المنشات  14624برلم  25255226،لٌدت فى  25555555.555

 الخاصه بها والتوسع فٌها.

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا والتورٌدات العمومٌة.

 المرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح و

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

 تحمٌك

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

 -محرم بن  -شارع الفردوس  22بالعمار  151

 بانوراما ألنظمة االلومٌتال المتكاملة   شركة  ،  ؼرض الشركة ھو -  214

عات الٌو بً فً سى الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل جمٌع لطاعات االلومٌتال والحدٌد الكرٌتال والفورفورجٌه و لطا

U.P.V.C                                وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص

 البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مالها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤع

 تحمٌك

برلم  25255224،لٌدت فى  55555.555ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها   ،رأس مالها   

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14455

الٌو بً فً سى  الامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل وتشؽٌل جمٌع لطاعات االلومٌتال والحدٌد الكرٌتال والفورفورجٌه و لطاعات

U.P.V.C                                وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص

 البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

ها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمال

 تحمٌك

طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار مبرة العصافرة  21ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها ، بجهة : الكٌلو 

- 

 -العامرٌه 

المانون .  ،رأس مالها    بانوراما ألنظمة االلومٌتال المتكاملة   شركة  ،  أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام -  215

، عن أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : الكٌلو  14455برلم  25255224،لٌدت فى  55555.555

 -طرٌك اسكندرٌة مطروح بجوار مبرة العصافرة  21

 -العامرٌه 

 شركة ھوفوزى حسن العشماوى لبٌع األدوات الصحٌة   شركة  ،  ؼرض ال -  216

 تجارة وبٌع األدوات الصحٌة

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14521برلم  25255252،لٌدت فى  15555.555

 تجارة وبٌع األدوات الصحٌة

 ئح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوا

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

 تحمٌك

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

 السٌوؾ-شارع محمود الكمشوشى بتمسٌم الشركة المتحدة 

 -المنتزه  -بجوار بنزٌنة موبٌل  143المطعة -

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Future Line Groupفٌوتشر الٌن جروب للتسوٌك والتوكٌبلت التجارٌة  -  214

 امة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا والتسوٌك والتورٌدات العمومٌة.التجارة الع

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

، عن ؼرض الشركة  14623برلم  25255225،لٌدت فى  5555555.555وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن   ،رأس مالها   

 ھو

 امة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا والتسوٌك والتورٌدات العمومٌة.التجارة الع

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة.

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 من الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض

 ش زكى عطاهلل من ش جمٌله بو حرٌد امام التدرٌب 16وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن ، بجهة : : 

 -الرمل  -المهنى 

شركة  ،  واللوائح والمرارات السارٌة ،    Future Line Groupتشر الٌن جروب للتسوٌك والتوكٌبلت التجارٌة فٌو -  212

 وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

عاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

، عن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة  14623برلم  25255225،لٌدت فى  5555555.555

 األنشطة . لممارسة ھذه

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

 تحمٌك

 16ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : : 

 كى عطاهلل من ش جمٌله بو حرٌد امام التدرٌبش ز

 -الرمل  -المهنى 

شركة  ،  وحوامل المواسٌر    EnerServ For Integrated Energy Servicesانرسٌرؾ لخدمات الطالة المتكاملة -  212

 والراكات والمشاٌات

 والخزانات والصهارٌج الكروٌه واالسطوانٌه

 انظمه اطفاء الحرائك وشبكات المٌاه و الصرؾ الصحىمماوالت تورٌد وتركٌب وتصمٌم  - 16

 مماوالت تورٌد وتركٌب ورفع السماالت - 14

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن وحوامل المواسٌر والراكات  14625برلم  25255226،لٌدت فى  555555.555ؼرضها فً مصر   ،رأس مالها   

 والمشاٌات

 والخزانات والصهارٌج الكروٌه واالسطوانٌه

 فاء الحرائك وشبكات المٌاه و الصرؾ الصحىمماوالت تورٌد وتركٌب وتصمٌم انظمه اط - 16

 مماوالت تورٌد وتركٌب ورفع السماالت - 14

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 شارع حلمى شلبى متفرع من شارع الشهر 3ؼرضها فً مصر ، بجهة : العمار رلم 

 -الرمل  -سٌوؾ شماعه  -العمارى 

 فرج عبدالظاھر السٌد حفٌض وشرٌكٌه   شركة  ،  لبل -  225

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

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

 ، عن لبل 14623برلم  25255216،لٌدت فى  5555555.555،رأس مالها   

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

لشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ، مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى ا

 -وادى النطرون  -ج ب مرحله اولى المنطمه الصناعٌه 4ج أ . 4بجهة : لطعه 

 شركة  ،  .   Sata Egyptساتا اٌجٌبت  -  221

لها أو التً لد تعاونها على وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعما

 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 . 14642برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555

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

 تحمٌك

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

 من شارع النصر امام جرٌن 4شارع  1زمزم شمة رلم 

 - سٌدى جابر -سموحه -ببلزا 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Sata Egyptساتا اٌجٌبت  -  222

 عموم التصدٌر فٌما ھو مسموح به لانونا.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1222لسنه  125التوكٌبلت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

 ل على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخلالشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصو

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التورٌدات العمومٌة

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة   

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14642برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555،رأس مالها   

 عموم التصدٌر فٌما ھو مسموح به لانونا.

 فى شان تنظٌم اعمال الوكاله التجارٌه ، وال ٌنشئ تؤسٌس 1222لسنه  125التوكٌبلت التجارٌة.تلتزم الشركه باحكام المانون رلم 

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

 باحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .

 التورٌدات العمومٌة

وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة ، 

 من شارع النصر امام جرٌن 4شارع  1 بجهة : برج زمزم شمة رلم

 -سٌدى جابر  -سموحه -ببلزا 

 شركة  ،  شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك   Green Trade For exportجرٌن ترٌد لعموم التصدٌر  -  223

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

 ، عن شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على تحمٌك 14543برلم  25255255،لٌدت فى  55555.555

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

 -الدوار  كفر -سٌدى ؼازى 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Green Trade For exportجرٌن ترٌد لعموم التصدٌر  -  224

 عموم التصدٌر

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 الامه محطه وتعبئه وتجهٌز الحاصبلت الزراعٌه

 ز وتبرٌد الخضروات والفاكهه بكافه انواعها والحاصبلت الزراعٌه بكافهالامه محطه وفرز وؼربله وتجفٌؾ وتشمٌع وتجهٌ

 انواعها

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

،لٌدت فى  55555.555ل أعماال   ،رأس مالها   وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاو

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14543برلم  25255255

 عموم التصدٌر

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

 الامه محطه وتعبئه وتجهٌز الحاصبلت الزراعٌه

 د الخضروات والفاكهه بكافه انواعها والحاصبلت الزراعٌه بكافهالامه محطه وفرز وؼربله وتجفٌؾ وتشمٌع وتجهٌز وتبرٌ

 انواعها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

 -كفر الدوار  - ، بجهة : سٌدى ؼازى وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   MAS Power Fittingماس للتركٌبات الكهربائٌه  -  225

 التورٌدات والتركٌبات الكهربائٌه

 المماوالت العامه والمتكامله والمتخصصه

 التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار

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

 تحمٌك

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14645برلم  25255212،لٌدت فى  55555.555

 التورٌدات والتركٌبات الكهربائٌه

 المماوالت العامه والمتكامله والمتخصصه

 ذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھ

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

 تحمٌك

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

 سٌدى جابر -سموحه  -مر بن ابى ربٌعه ش ع

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   El Forsan Building Companyالفرسان بلدنج كامبنى  -  226

 المماوالت العامة

 تجارة وبٌع األثاث والموبلٌات بكافة أنواعها والمفروشات واألجهزة الكهربائٌة واألدوات المنزلٌه

 األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فً استصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك

 ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر

ولرار رئٌس الجمهورٌة   ،رأس مالها    2554لسنة  355م . فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رل

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14624برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555

 المماوالت العامة

 تجارة وبٌع األثاث والموبلٌات بكافة أنواعها والمفروشات واألجهزة الكهربائٌة واألدوات المنزلٌه

 اسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتجهٌز األراضً بالمرافك األس

 ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك الؽمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شمال ناصٌة  45ولرار رئٌس الجمهورٌة ، بجهة : ش  2554لسنة  355. فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

 -المنتزه  -العصافرة لبلى  16ش 

 2552لسنة  356شركة  ،  رلم    El Forsan Building Companyالفرسان بلدنج كامبنى  -  224

 التورٌدات العمومٌة

 ادارة المحبلت التجارٌة.

 والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح

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

 تحمٌك

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

 2552لسنة  356، عن رلم  14624برلم  25255225،لٌدت فى  155555.555

 التورٌدات العمومٌة

 ادارة المحبلت التجارٌة.

 مة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلز

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

 تحمٌك

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

 -المنتزه  -العصافرة لبلى  16شمال ناصٌة ش  45

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Child Gifted Ideaفكرة موھوب  -  222

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 الامة وادارة وتشؽٌل دور الحضانة.

 لسارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ا

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 ھو 14622برلم  25255224،لٌدت فى  15555.555

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة.

 الامة وادارة وتشؽٌل دور الحضانة.

 وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ،

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

 تحمٌك

 131لن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذ

 باب -ش تانٌس خلؾ نفك االبراھٌمٌة لصر الفراعنه 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 -شرلى 

 شركة  ،  علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة .   New AAxxaنٌو آكسا  -  222

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 ٌلها والتدرٌب علٌها .إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽ -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

 25255212،لٌدت فى  655555.555الامه و اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه   ،رأس مالها    -

 ، عن علً الحاسبات وبالوسائل اإللكترونٌة . 14643برلم 

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لنظم الحاسبات بمختلؾ أنواعها . -

 درٌب علٌها .إنتاج وتطوٌر النظم المدمجة وتشؽٌلها والت -

 أعمال التوصٌؾ والتصمٌم لشبكات نمل وتداول البٌانات -

 تنفٌذ و ادارة شبكات نمل و تداول البٌانات -

 االتصاالت وخدمات االنترنت -

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

 -شارع جمال عبدالناصر امام اسواق الشرٌؾ  352اداره وتشؽٌل وصٌانه محطات وشبكات االتصاالت السلكٌه ، بجهة :  الامه و -

 -المنتزه  -العصافرة 

 شركة  ،  والبلسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص   New AAxxaنٌو آكسا  -  235

 لٌفزٌونمن الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والت

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

 2553لسنه  64) التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 تكنولوجٌا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل  -

 655555.555إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت   ،رأس مالها    -

 ، عن والبلسلكٌه و االلمار الصناعٌة بعد الحصول على ترخٌص 14643برلم  25255212،لٌدت فى 

 ٌفزٌونمن الجهات المعنٌه والٌشمل ذلن االذاعه والتل

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

 2553لسنه  64) التكنولوجٌا الحدٌثة. ) مع مراعاه لرار وزٌر الدفاع واالنتاج الحربى رلم 

 كنولوجٌا المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدرٌب إلعداد الباحثٌن ومراكز نمل ت -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

شارع جمال  352إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت ، بجهة :  -

 -عبدالناصر امام اسواق الشرٌؾ 

 -المنتزه  -العصافرة 

 شركة  ،  وتطوٌرھا.   New AAxxaنٌو آكسا  -  231

 رٌادة األعمال.حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم  -

 األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى - 12

 العلمً والثمافً والفنً.

 طة .وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنش

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

 تحمٌك

 ، عن وتطوٌرھا. 14643برلم  25255212،لٌدت فى  655555.555ؼرضها فً مصر أو فً   ،رأس مالها   

 عمال.حاضنات األعمال التكنولوجٌة ودعم رٌادة األ -

 األنشطة المتعلمة بتحوٌل المحتوى التملٌدي من صوت وصورة وبٌانات إلى محتوى رلمً بما فً ذلن رلمنه المحتوى - 12

 العلمً والثمافً والفنً.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

وز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها على وٌج

 تحمٌك

 -شارع جمال عبدالناصر امام اسواق الشرٌؾ  352ؼرضها فً مصر أو فً ، بجهة : 

 -المنتزه  -العصافرة 

كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام شركة  ،  الخارج ،    New AAxxaنٌو آكسا  -  232

، عن الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو  14643برلم  25255212،لٌدت فى  655555.555المانون .  ،رأس مالها   

 -ناصر امام اسواق الشرٌؾ شارع جمال عبدال 352تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : 

 -المنتزه  -العصافرة 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Persona Productionبرسونا برودكشن  -  233

 إلامة وتنظٌم الحفبلت العامة والمإتمرات المعارض )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة وفٌما عدا

 المعارض والمإتمرات السٌاحٌة(.

 جهزة الصوتٌة واجهزة االضاءة.تجارة اال

 الدعاٌة واالعبلن.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14632برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555ؼرضها   ،رأس مالها   

 إلامة وتنظٌم الحفبلت العامة والمإتمرات المعارض )بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض على حدة وفٌما عدا

 المعارض والمإتمرات السٌاحٌة(.

 صوتٌة واجهزة االضاءة.تجارة االجهزة ال

 الدعاٌة واالعبلن.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 تحمٌك

 -العجمى  -ؼرضها ، بجهة : العمار الكائن بشارع الحمد نهاٌة شارع السبلم 

 -الدخٌله 

شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها    Persona Productionبرسونا برودكشن  -  234

، عن فً مصر أو  14632برلم  25255214،لٌدت فى  55555.555أس مالها   أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،ر

د فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : العمار الكائن بشارع الحم

 -العجمى  -نهاٌة شارع السبلم 

 -الدخٌله 

 ة  ،  ؼرض الشركة ھوشرك   Ekselاكسل اب -  235

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

 الامه وتشؽٌل مراكز االتصاالت ) الكول سنتر ( مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون

 والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار

 555555.555والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار   ،رأس مالها    2514لسنة  42اإلستثمار رلم 

 عن ؼرض الشركة ھو ، 14622برلم  25255224،لٌدت فى 

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

 الامه وتشؽٌل مراكز االتصاالت ) الكول سنتر ( مع االلتزام بافراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الواردة بمانون

 الئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم إلتزام المنشاة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانوناإلستثمار و

 -ش المدٌنه المنوره  12والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون اإلستثمار ، بجهة : :  2514لسنة  42اإلستثمار رلم 

 -ه اول المنتز -المراؼى المدٌمه 

 شركة  ،  المشار إلٌه بالضمانات والحوافز   Ekselاكسل اب -  236

 الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 ن اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .وذلن دو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 تحمٌك

 ، عن المشار إلٌه بالضمانات والحوافز 14622برلم  25255224،لٌدت فى  555555.555ؼرضها   ،رأس مالها   

 الواردھبه وببلئحته التنفٌذٌة.

 والئحته التنفٌذٌة لبل 2514لسنة  42و تتعهد المنشاة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علٌها بمانون االستثمار رلم 

 النشاط الخارج عن تلن المجاالت.

 اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . وذلن دون

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

 تحمٌك

 -المنتزه اول  -المراؼى المدٌمه  -المنوره  ش المدٌنه 12ؼرضها ، بجهة : : 

شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً    Ekselاكسل اب -  234

كما ٌجوز  ، عن فً مصر أو فً الخارج ، 14622برلم  25255224،لٌدت فى  555555.555ألحكام المانون .  ،رأس مالها   

 -المراؼى المدٌمه  -ش المدٌنه المنوره  12لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : : 

 -المنتزه اول 

 شركة  ،  ؼرض الشركة ھو   Aspect Pharmaاسبكت فارما  -  232

 ؼذٌة الخاصة و مستحضرات التجمٌل و المستحضرات الطبٌة و االمصالتصنٌع االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و الصٌدالنٌة و اال

 و اللماحات و المستلزمات و االجهزة و المعدات الطبٌة و المحالٌل الطبٌة و البرفانات و اضافات و التطعٌمات و االدوٌة البٌولوجٌة

 الؽٌر. بجمٌع انواعها و االعبلؾ والبرٌمكسات و مخصبات التربة و االعشاب الطبٌة لدي

 تجارة و توزٌع وتسوٌك االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و الصٌدالنٌة و االؼذٌة الخاصة و المكمبلت الؽذائٌة و مستحضرات التجمٌل

 ، عن ؼرض الشركة ھو 14642برلم  25255225،لٌدت فى  1555555.555و   ،رأس مالها   

 ة الخاصة و مستحضرات التجمٌل و المستحضرات الطبٌة و االمصالتصنٌع االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و الصٌدالنٌة و االؼذٌ

 و اللماحات و المستلزمات و االجهزة و المعدات الطبٌة و المحالٌل الطبٌة و البرفانات و اضافات و التطعٌمات و االدوٌة البٌولوجٌة

 ؽٌر.بجمٌع انواعها و االعبلؾ والبرٌمكسات و مخصبات التربة و االعشاب الطبٌة لدي ال

 تجارة و توزٌع وتسوٌك االدوٌة البشرٌة و البٌطرٌة و الصٌدالنٌة و االؼذٌة الخاصة و المكمبلت الؽذائٌة و مستحضرات التجمٌل

 -سٌدى جابر  -سموحه  652شمه  A3و ، بجهة : شارع النصر امام جرٌن ببلزا كومبوند جراند لبل عمارة 

،  المستحضرات الطبٌة و االمصال و اللماحات و المستلزمات و االجهزة و شركة     Aspect Pharmaاسبكت فارما  -  232

 المعدات الطبٌة و المحالٌل الطبٌة و البرفانات و

 اضافات و التطعٌمات و االدوٌة البٌولوجٌة بجمٌع انواعها و االعبلؾ و البرٌمكسات و مخصبات التربة و االعشاب الطبٌة.

 األدوٌة أمام الجهات الؽٌر حكومٌة.الوساطة فً إنهاء إجراءات تسجٌل 

 تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة فً مجال مستحضرات التجمٌل و المكمبلت الؽذائٌة و االعشاب الطبٌة )فٌما عدا االستشارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، عن  14642برلم  25255225،لٌدت فى  1555555.555المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم   ،رأس مالها   

 لمستحضرات الطبٌة و االمصال و اللماحات و المستلزمات و االجهزة و المعدات الطبٌة و المحالٌل الطبٌة و البرفانات وا

 اضافات و التطعٌمات و االدوٌة البٌولوجٌة بجمٌع انواعها و االعبلؾ و البرٌمكسات و مخصبات التربة و االعشاب الطبٌة.

 وٌة أمام الجهات الؽٌر حكومٌة.الوساطة فً إنهاء إجراءات تسجٌل األد

 تمدٌم االستشارات التسوٌمٌة فً مجال مستحضرات التجمٌل و المكمبلت الؽذائٌة و االعشاب الطبٌة )فٌما عدا االستشارات

 652 شمه A3المانونٌة واالستشارات والدراسات المتعلمة بالتمٌٌم ، بجهة : شارع النصر امام جرٌن ببلزا كومبوند جراند لبل عمارة 

 -سٌدى جابر  -سموحه 

 شركة  ،  بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن األوراق   Aspect Pharmaاسبكت فارما  -  245

 من لانون سوق رأس المال والئحته 24المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 فٌذٌة ( .التن

 عموم التصدٌر.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 ٌكتحم

، عن بمناسبة زٌادة رأس المال واالستحواذ وكذا  14642برلم  25255225،لٌدت فى  1555555.555ؼرضها   ،رأس مالها   

 االستشارات المالٌة عن األوراق

 من لانون سوق رأس المال والئحته 24المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فً مجال األوراق المالٌة المنصوص علٌها فً المادة 

 نفٌذٌة ( .الت

 عموم التصدٌر.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

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

 مٌكتح

 -سٌدى جابر  -سموحه  652شمه  A3ؼرضها ، بجهة : شارع النصر امام جرٌن ببلزا كومبوند جراند لبل عمارة 

شركة  ،  فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها    Aspect Pharmaاسبكت فارما  -  241

، عن فً مصر أو فً  14642برلم  25255225،لٌدت فى  1555555.555ها   بها وذلن طبماً ألحكام المانون .  ،رأس مال

الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون . ، بجهة : شارع النصر امام جرٌن ببلزا 

 -سٌدى جابر  -سموحه  652شمه  A3كومبوند جراند لبل عمارة 

 ــــــــــــ  ــــــــــ  

 تعدٌبلت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

، وفى    15214اكس كود النتاج البرمجٌات ) لصاحبها/ وسام دمحم سعد باشا سلٌمان (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 2525/2/24فى  1512تم محو/شطب السجل  محو لٌد المنشاه من السجل التجارى    25255224تارٌخ 

، وفى    15214اكس كود النتاج البرمجٌات ) لصاحبها/ وسام دمحم سعد باشا سلٌمان (  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 2525/2/24فى  1512منشاه من السجل التجارى تم محو/شطب السجل  محو لٌد ال   25255224تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً   14524لصاحبها : دمحم احمد عمروسى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم   Food Choicesمإسسة فوود شوٌسٌس -  1

 جنٌه   155555.555ؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وص  25255211تارٌخ ، 

وفً تارٌخ ،   6326اوسكار لتشكٌل وتشؽٌل المعادن واالالت لصاحبها / عادل حلمى دمحم البهى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   655555.555ه ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مال  25255214

تم تعدٌل   25255225وفً تارٌخ ،   12515الفرج للمبلبس لصاحبها : محسن فراج دمحم حسن  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  3

 جنٌه   2555555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ   25255223وفً تارٌخ ،   12241ٌده برلم عبد الهادى مبرون حسن  تاجر فرد ،، سبك ل -  4

 جنٌه   155555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   25255225وفً تارٌخ ،   13213مخبز األخوه لصاحبها : فوزى اسماعٌل عٌسى ؼنٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   1555555.555لتؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأس المال , وصؾ ا

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  13262الماسة للمنتجات الورلٌة لصاحبها : احمد ابراھٌم احمد حسن البعلى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

مع شارع البحرٌة أمام مكتب برٌد مساكن  1عدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى :تماطع ش تم ت 25255252

 االسكندرٌة -لسم المنتزه ثالث  -الراس السوداء  -العبور 

ٌخ وفً تار 14514صبحى للمواد الؽذائٌه لصاحبها : صبحى دمحم عبدالحلٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 -العامرٌه  -لرٌه احمد عرابى  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شارع الترعه الؽربٌه  25255252

االمٌر لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحبلوة الطحٌنٌة لصاحبها : سامى ودٌع جرجس موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

  -كفر الدوار  -عزبة خالد  -صؾ الـتؤشٌر:   ، شارع الفراكة تم تعدٌل العنوان , و 25255252وفً تارٌخ  14523



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  14526رمضان جابر احمد على لصاحبها : رمضان جابر احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 -الدلنجات  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽزالى  25255253

وفً تارٌخ  14535ائٌة لصاحبها ) دمحم عوؾ عوؾ خطاب حسوب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الخٌر لتعبئة المواد الؽذ -  5

  -المحمودٌة  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، العطؾ  25255253

وفً  14524م    دمحم عبدالحفٌظ عبدالمعطى فدان لصاحبها : دمحم عبد الحفٌظ عبدالمعطى فدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  6

 الدلنجات -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، درشاى  25255253تارٌخ 

وفً  14522الربٌع لبلستثمار العمارى والزراعى لصاحبها : ربٌع سعد عبدالعظٌم عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 -ابو المطامٌر  -اوٌه صمر تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ز 25255253تارٌخ 

وفً تارٌخ  14534الممتاز للمخلبلت لصاحبها : شرٌؾ فتحى توفٌك دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 كفر الدوار -سٌدى ؼازى  15تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبه السناوى  25255254

وفً  14554راھٌم احمد سامى محمود عبدالحمٌد الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مصنع الشٌن للببلستٌن لصاحبها : اب -  2

 -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً و مولع ممارسة النشاط: عزبة الشٌن الكوم االخضر  25255255تارٌخ 

 -حوش عٌسى 

تم  25255255وفً تارٌخ  14542 ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    المصرٌة اللبنانٌة لصاحبها : ماھر فتحى محمود دمحم -  15

 -كفر الدوار  -ابٌس الثانٌة -ش السوق  2تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  14565احمد خلؾ دمحم عبدالعال لصاحبها : احمد خلؾ دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 -العامرٌه  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش الكاببلت امام شركة اٌجى تران  تم 25255256

تم  25255256وفً تارٌخ  14566لصاحبها : ٌاسر راؼب احمد ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم       skyالسما  -  12

 -برج العرب  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش عبده الخراط 

كارٌزما للمبلبس الجاھزة والمفروشات. لصاحبها : طارق حسنوه دمحم حسنٌن الحلٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  13

شبرا  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  محل بالدور االرضى شارع محمود ابو شلوع  25255256وفً تارٌخ  14562

 -خٌت 

وفً  14542ٌد لصاحبها : دمحم صبلح عبداللطٌؾ احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم صبلح عبداللطٌؾ احمد س -  14

 -العامرٌه  -خلؾ مصنع الطوب -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، النهضة الكرنن  25255252تارٌخ 

الممصود محمود ، تاجر فرد ،  سبك بصمة مٌدٌكال للمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل لصاحبها : احمد بكر عبد  -  15

 12عمارة  -الدور االول علوى  5تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم  25255252وفً تارٌخ  14544لٌده برلم    

 -مدٌنه النوبارٌه الجدٌده  -مدخل ج 

 25255252وفً تارٌخ  14544لٌده برلم    ٌوناٌتد كٌم لصاحبها : رشا سعٌد ابراھٌم دمحم الجوھرى ، تاجر فرد ،  سبك  -  16

 -رمل اول  -شدس  34ش راسم بن برج الصدٌك شمة رلم  1تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، 

وفً تارٌخ  14521لصاحبها : دمحم سالم عبدالحمٌد ابراھٌم بٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     MS Playام اس ببلى  -  14

 العامرٌة اول -العجمى  -ل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، نهاٌة شارع التامٌن تم تعدٌ 25255252

وفً تارٌخ  14546فاٌز برٌن عوض ؼلٌش لصاحبها : فاٌز برٌن عوض ؼلٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 برج العرب -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، بهٌج شارع المرٌة  25255252

وفً تارٌخ  4626ٌد جاز للؽازات الصناعٌة لصاحبها حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    م -  12

طرٌك اسكندرٌه الماھره الصحراوى بمنطمة  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع  الكائن فى الكٌلو  25255215

 االسكندرٌة -العامرٌه اول لسم  -مرؼم الصناعٌه ) بحري ( خلؾ شركه مانتران 
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 112 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  4626منشاة مٌدل اٌست للؽازات الصناعٌة لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

طرٌك اسكندرٌه الماھره الصحراوى بمنطمة  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع  الكائن فى الكٌلو  25255215

 االسكندرٌة -لسم العامرٌه اول  -م الصناعٌه ) بحري ( خلؾ شركه مانتران مرؼ

 4626لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     MID GAS -منشاة مٌد جاز للؽازات الصناعٌة  -  21

طرٌك اسكندرٌه الماھره  22الكٌلو تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع  الكائن فى  25255215وفً تارٌخ 

 االسكندرٌة -لسم العامرٌه اول  -الصحراوى بمنطمة مرؼم الصناعٌه ) بحري ( خلؾ شركه مانتران 

لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     MID GAS -منشاة الشرق االوسط للؽازات الصناعٌة  -  22

طرٌك اسكندرٌه الماھره  22تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع  الكائن فى الكٌلو  تم 25255215وفً تارٌخ  4626

 االسكندرٌة -لسم العامرٌه اول  -الصحراوى بمنطمة مرؼم الصناعٌه ) بحري ( خلؾ شركه مانتران 

وفً تارٌخ  4626ك لٌده برلم    للؽازات الصناعٌة لصاحبها / حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سب MID GASمنشاة  -  23

طرٌك اسكندرٌه الماھره الصحراوى بمنطمة  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع  الكائن فى الكٌلو  25255215

 االسكندرٌة -لسم العامرٌه اول  -مرؼم الصناعٌه ) بحري ( خلؾ شركه مانتران 

وفً تارٌخ  14522كرٌا عبدالعال احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الشمس لتدوٌر المخلفات لصاحبها : ز -  24

بجوار مسجد االولاؾ لبلى السكه الحدٌد امام مربع  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، نجع رسبلن الؽربى  25255215

 -العامرٌه  -خلؾ البحوث  -الورش 

وفً تارٌخ  4626احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     مٌد جاز للؽازات الصناعٌة لصاحبها حسن -  25

طرٌك اسكندرٌه الماھره الصحراوى بمنطمة مرؼم  22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  الكائن فى الكٌلو  25255215

 االسكندرٌة -لسم العامرٌه اول  -الصناعٌه ) بحري ( خلؾ شركه مانتران 

وفً تارٌخ  14525اھٌم بدٌر لصاحبها : مٌنا سمٌر ابراھٌم بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا سمٌر ابر -  26

 -المنتزه  -فٌكتورٌا -شارع الطٌار دمحم محارب  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255215

وفً  14524جر فرد ،  سبك لٌده برلم    لصاحبها : دمحم احمد عمروسى احمد ، تا  Food Choicesمإسسة فوود شوٌسٌس -  24

 -العامرٌه  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لرٌة الجزائر بجوار المستودع  25255211تارٌخ 

تم  25255211وفً تارٌخ  152224منشؤة لوباء للتصنٌع لصاحبها / دمحم كامل دمحم ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 االسكندرٌة  -لسم العطارٌن  44شمة  4الدور  -شارع سعد زؼلول 4وان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى: تعدٌل العن

وفً  14654رشدى كرٌم رشدى كرٌم لصاحبها : رشدى كرٌم رشدى كرٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 -سٌدى جابر  -عماره لمراٌه رشدى  -ش مدحت الملٌجى  32ٌر:   ، تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤش 25255212تارٌخ 

لصاحبها : حسانٌن بدر حسانٌن شعبلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     WINIوناى لصاحبها ) حسانٌن بدر حسانٌن شعبلن  -  35

من شهر  -ش زھران  12 -لوى الخامس ع - 22تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، : شمه  25255216وفً تارٌخ  14621

 -الدخٌله  -البٌطاش  -العسل 

لبلنشاءات والخدمات الصناعٌة والبترولٌة لصاحبها / عصام امٌن عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     C.S.Iمنشؤة  -  31

تماطع ش تاج الرإساء مع ش  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : 25255214وفً تارٌخ  2516

 االسكندرٌة  -الرمل اول -مصطفى ابو ھٌؾ 

لبلنشاءات والخدمات الصناعٌة والبترولٌة لصاحبها / عصام امٌن عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     C.S.Iمنشؤة  -  32

طرٌك الجٌش سابا  343شركة الكائن فى : تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع ال 25255214وفً تارٌخ  2516

 االسكندرٌة  -الرمل اول  -باشا

لصاحبها / عصام   C.S.I contracting and servicesfor industryمنشؤة سى اس اى للمماوالت والخدمات الصناعٌة  -  33

عنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء تم تعدٌل ال 25255214وفً تارٌخ  2516امٌن عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    

 االسكندرٌة  -الرمل اول -الفرع الكائن فى : تماطع ش تاج الرإساء مع ش مصطفى ابو ھٌؾ 
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 113 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لصاحبها / عصام   C.S.I contracting and servicesfor industryمنشؤة سى اس اى للمماوالت والخدمات الصناعٌة  -  34

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء فرع  25255214وفً تارٌخ  2516ٌده برلم    امٌن عبدالعزٌز ، تاجر فرد ،  سبك ل

 االسكندرٌة  -الرمل اول  -طرٌك الجٌش سابا باشا 343الشركة الكائن فى : 

وفً تارٌخ  14635اب نورمال ببلنت لصاحبها : عادل سامى ناجى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  35

 -مركز بدر  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، لرٌه الكفاح  25255214

وفً  14636سمارت ھوم للصناعات الكهربائٌة لصاحبها : محمود احمد احمد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

ب (  153سة النشاط : لطعة رلم ) تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممار 25255212تارٌخ 

 -وادى النطرون  -المنطمة الصناعٌة -المرحلة الثانٌة

 14654لصاحبها : مروة مصطفى محمود احمد جامع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     ALTEX PHARMAالتكس فارما  -  34

 -المنتزه  -سٌدى بشر  -الوھاب ش فاروق عبد 33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255212وفً تارٌخ 

تم  25255225وفً تارٌخ  14665كرٌستال سوٌت لصاحبها : اسبلم احمد عبدهلل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 -ابو المطامٌر  -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، عزبة الحصن 

وفً تارٌخ  14661، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     لصاحبها : اسبلم محروس دمحم ابوضٌؾ GROWBIAجروبٌا -  32

 -المنتزه ثان  -العصافره بحرى  -ش جمال عبدالناصر  365تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255225

عدٌل تم ت 25255223وفً تارٌخ  14665االھرام لصاحبها : على السٌد دمحم عبدالمؽٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 -الدخٌله  -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الهانوفٌل عمارات سٌتى بالس 

 14662لصاحبها : اسبلم عادل دمحم ؼنٌمى عوض هلل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم      Fitnessفتنس للمعدات الرٌاضٌه  -  41

 لسم المنتزه اول -العصافره  - 45من ش  25تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ش  25255223وفً تارٌخ 

وفً  14644الصمر الذھبٌه للحاصبلت الزراعٌه لصاحبها : باسم عمرو دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 -ابو المطامٌر  -بجوار السجٌنى  -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، طرٌك ابو المطامٌر كفر الدوار  25255224تارٌخ 

وفً تارٌخ  14622اسماتكس للؽزل والنسٌج لصاحبها : اسامه محمود دمحم سلٌمان العماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

منطمة الورش والمخازن شرق المنطمة الصناعٌة  16بلون  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، : لطعة رلم  25255225

 -برج العرب  -الثانٌة 

 ــــــــــــــــ  ــــــ  

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً  14524لصاحبها : دمحم احمد عمروسى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Food Choicesمإسسة فوود شوٌسٌس -  1

 -تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  النشاط :25255211تارٌخ 

 شمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصبلت الزراعٌةالامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وت -

 الامة وتشؽٌل الثبلجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدھا أو تجمٌدھا.

دة بمانون اإلستثمار عموم التصدٌر فٌما ھو مسموح به لانونا.وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالٌة ومركز مالً مستمل لؤلنشطة الوار

 والئحته التنفٌذٌة ، وفً حالة عدم

 42إلتزام الشركة بهذا الشرط ٌسمط حمها فً التمتع بالمزاٌا والحوافز الواردة بمانون اإلستثمار رلم 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  14524لصاحبها : دمحم احمد عمروسى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Food Choicesمإسسة فوود شوٌسٌس -  2

 والئحته التنفٌذة ، مع عدم تمتع األنشطة خارج لانون 2514تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  لسنة 25255211تارٌخ 

 اإلستثمار المشار إلٌه بالضمانات والحوافز الوارده به وببلئحته التنفٌذٌة.

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

 لمباشرة نشاطها .

وفً تارٌخ  14522الشمس لتدوٌر المخلفات لصاحبها : زكرٌا عبدالعال احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 -تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  النشاط :25255224

                                                                                                                 الامة وتشؽٌل مصنع العاده تدوٌر المخلفات الورلٌه والمعدنٌه   -1

 الامة وتشؽٌل مصنع لمص وتمطٌع الورق والصاج  -2

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

 لمباشرة نشاطها

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  14535الخٌر لتعبئة المواد الؽذائٌة لصاحبها ) دمحم عوؾ عوؾ خطاب حسوب ( ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255253

وفً تارٌخ  14565احمد خلؾ دمحم عبدالعال لصاحبها : احمد خلؾ دمحم عبدالعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255256

تم 25255252 وفً تارٌخ 14544ٌوناٌتد كٌم لصاحبها : رشا سعٌد ابراھٌم دمحم الجوھرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً  14654رشدى كرٌم رشدى كرٌم لصاحبها : رشدى كرٌم رشدى كرٌم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255212تارٌخ 

وفً تارٌخ  14534توفٌك دمحم الجمال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الممتاز للمخلبلت لصاحبها : شرٌؾ فتحى  -  5

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255254

وفً  14554مصنع الشٌن للببلستٌن لصاحبها : ابراھٌم احمد سامى محمود عبدالحمٌد الشٌن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 ع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نو25255255تارٌخ 

وفً  14654لصاحبها : مروة مصطفى محمود احمد جامع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ALTEX PHARMAالتكس فارما  -  4

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255212تارٌخ 

وفً  14662 ؼنٌمى عوض هلل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها : اسبلم عادل دمحم  Fitnessفتنس للمعدات الرٌاضٌه  -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255223تارٌخ 

وفً  14522الربٌع لبلستثمار العمارى والزراعى لصاحبها : ربٌع سعد عبدالعظٌم عبدالمولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 ع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارتم تعدٌل نو25255253تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع 25255223وفً تارٌخ  14665االھرام لصاحبها : على السٌد دمحم عبدالمؽٌث ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم 25255256وفً تارٌخ  14566لم   لصاحبها : ٌاسر راؼب احمد ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر   skyالسما  -  11

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً تارٌخ  14622اسماتكس للؽزل والنسٌج لصاحبها : اسامه محمود دمحم سلٌمان العماد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255225

وفً تارٌخ  14546ض ؼلٌش لصاحبها : فاٌز برٌن عوض ؼلٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   فاٌز برٌن عو -  13

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255252

وفً  14524لصاحبها : دمحم احمد عمروسى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     Food Choicesمإسسة فوود شوٌسٌس -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255211تارٌخ 

وفً تارٌخ  4626مٌد جاز للؽازات الصناعٌة لصاحبها حسن احمد حسن عوؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255215

وفً تارٌخ  14525، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مٌنا سمٌر ابراھٌم بدٌر لصاحبها : مٌنا سمٌر ابراھٌم بدٌر -  16

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255215

وفً تارٌخ  14661لصاحبها : اسبلم محروس دمحم ابوضٌؾ ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    GROWBIAجروبٌا -  14

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255225

تم 25255255وفً تارٌخ  14542لمصرٌة اللبنانٌة لصاحبها : ماھر فتحى محمود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ا -  12

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

   لصاحبها : حسانٌن بدر حسانٌن شعبلن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم WINIوناى لصاحبها ) حسانٌن بدر حسانٌن شعبلن  -  12

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255216وفً تارٌخ  14621

وفً  14644الصمر الذھبٌه للحاصبلت الزراعٌه لصاحبها : باسم عمرو دمحم عبدالرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255224تارٌخ 

ال للمستلزمات الطبٌة ومستحضرات التجمٌل لصاحبها : احمد بكر عبد الممصود محمود ، تاجر فرد ،  سبك بصمة مٌدٌك -  21

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255252وفً تارٌخ  14544لٌده برلم   

وفً تارٌخ  14522ه برلم   الشمس لتدوٌر المخلفات لصاحبها : زكرٌا عبدالعال احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255215

وفً تارٌخ  14635اب نورمال ببلنت لصاحبها : عادل سامى ناجى عبدالهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255214

تم 25255225وفً تارٌخ  14665: اسبلم احمد عبدهلل احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌستال سوٌت لصاحبها -  24

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

وفً  14524دمحم عبدالحفٌظ عبدالمعطى فدان لصاحبها : دمحم عبد الحفٌظ عبدالمعطى فدان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار تم25255253تارٌخ 

وفً  14542دمحم صبلح عبداللطٌؾ احمد سٌد لصاحبها : دمحم صبلح عبداللطٌؾ احمد سٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255252تارٌخ 

وفً تارٌخ  14636: محمود احمد احمد مرعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمارت ھوم للصناعات الكهربائٌة لصاحبها  -  24

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255212



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

االمٌر لتصنٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحبلوة الطحٌنٌة لصاحبها : سامى ودٌع جرجس موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 م تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمارت25255252وفً تارٌخ  14523

وفً تارٌخ  14526رمضان جابر احمد على لصاحبها : رمضان جابر احمد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255253

وفً تارٌخ  14521م بٌان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   لصاحبها : دمحم سالم عبدالحمٌد ابراھٌ MS Playام اس ببلى  -  35

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255252

وفً تارٌخ  14514صبحى للمواد الؽذائٌه لصاحبها : صبحى دمحم عبدالحلٌم موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 ستثمارتم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: ا25255252

كارٌزما للمبلبس الجاھزة والمفروشات. لصاحبها : طارق حسنوه دمحم حسنٌن الحلٌوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار25255256وفً تارٌخ  14562

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: مٌركا نوفٌد )لصاحبها / عبد السمٌع عبد  15334تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 25255225،  فى تارٌخ :   -  1

 السمٌع عبد الرازق محارب (  

 ــــــــــــــــــــــ    

 اص  األشخ  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 4626برلم       25255215حسن احمد حسن عوؾ   ، تارٌخ :  -  1

 4626برلم       25255215حسن احمد حسن عوؾ   ، تارٌخ :  -  2

 4626برلم       25255215حسن احمد حسن عوؾ   ، تارٌخ :  -  3

 4626م   برل    25255215حسن احمد حسن عوؾ   ، تارٌخ :  -  4

 4626برلم       25255215حسن احمد حسن عوؾ   ، تارٌخ :  -  5

 152224برلم       25255211دمحم كامل دمحم ٌونس   ، تارٌخ :  -  6

 1243برلم       25255216صفاء لطفى ابراھٌم الصٌفى   ، تارٌخ :  -  4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1243 برلم      25255216صفاء لطفى ابراھٌم الصٌفى   ، تارٌخ :  -  2

 1243برلم       25255216صفاء لطفى ابراھٌم الصٌفى   ، تارٌخ :  -  2

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ركات  تعدٌبلت السجل التجارى ش 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم محو/شطب    25255251، وفى تارٌخ    4246نهج للتكنولوجٌاش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدھا برلم :    - 1

 لنملة من استثمار االسكندرٌة الى استثمار الماھرة 2525/3/1فى  1514السجل  محو المٌد برلم 

 Lazorde Bay for Management of Projects and Tourist).-الزوردى باى الدارة المشروعات والمرى السٌاحٌة    - 2

Village co. (S.A.E  : جل  تم تم محو/شطب الس   25255253، وفى تارٌخ    6442ش.م.م  ، شركة مساھمة  سبك لٌدھا برلم

 وضع الشركة تحت التصفٌة

   25255253، وفى تارٌخ    2155مارٌداٌؾ لتشؽٌل وادارة الموانى ش.ذ.م.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدھا برلم :    - 3

الضرٌبى سنوات تبدا من تارٌخ انتهاء المدة السابمة نظرا لعدم انتهاء الفحص  6تم محو/شطب السجل  مد اجل التصفٌة الشركة لمدة 

 للشركة

، وفى تارٌخ    11244، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدھا برلم :   United Advanced Groupٌوناتٌد ادفنسٌد جروب   - 4

 لنملة من استثمار االسكندرٌة الى استثمار الماھرة 2525-2-4فى  1556تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    25255254

، وفى تارٌخ    11244، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدھا برلم :   United Advanced Groupوبٌوناتٌد ادفنسٌد جر   - 5

 لنملة من استثمار االسكندرٌة الى استثمار الماھرة 2525-2-4فى  1556تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    25255254



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ش.م.م  ، شركة مساھمة   Arabian Textile for Industry Free Zone S.A.Eمنطمة حرة  -ارابٌان تكستاٌل للصناعة    - 6

تم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة والسٌر فى اجراءات    25255254، وفى تارٌخ    6532سبك لٌدھا برلم : 

 شطب لٌدھا من السجل التجارى

.م  ، ذات مسئولٌة محدودة  سبك لٌدھا برلم ش.ذ.م united shares for real stateشركة ٌونٌتٌد شٌرز للتسوٌك العمارى    - 4

تم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تحت التصفٌة والسٌر فى اجراءات شطب لٌدھا    25255255، وفى تارٌخ    12226: 

 من السجل التجارى

لٌدھا برلم :  ، شركة مساھمة  سبك  UNLIEVER MASHREQ FOODS .S.A.Eٌونٌلٌفر مشرق للمنتجات الؽذائٌة ش.م.م    - 2

لنملة من استثمار  2525-2-5فى  1552تم محو/شطب السجل  محو المٌد برلم    25255255، وفى تارٌخ    132244

 اكتوبر6االسكندرٌة الى استثمار 

تم    25255255، وفى تارٌخ    132244المنتجات الؽذائٌة الفاخرة ش.م.م  ، شركة مساھمة  سبك لٌدھا برلم :    - 2

 اكتوبر6لنملة من استثمار االسكندرٌة الى استثمار  2525-2-5فى  1552ب السجل  محو المٌد برلم محو/شط
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 رأس المال    

 ــــ  ــــــــــــــــــ  
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 جنٌه   355555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255215،

تم  25255215وفً تارٌخ   ، 15523سبك لٌدھا برلم ،عبلء فتحى الدسولى شعٌر وشرٌكٌه شركة تضامن شركة تضامن  ،  -  6

 جنٌه   355555.555تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25255211وفً تارٌخ   ، 12525عبلء دمحم متولً خلٌفة وشرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  4

 جنٌه   2555555.555ر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،, وصؾ التؤشٌ

وفً تارٌخ    15424انترناشٌونال فٌد كنترول ) حسٌن دمحم اسماعٌل وشركاه( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  2

 نٌه ج  1255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255212،

انترناشٌونال فٌد كنترول ) حسٌن دمحم اسماعٌل وسعد الدٌن ابراھٌم السٌد حواس وشرٌكٌهما ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا  -  2

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255212وفً تارٌخ   ، 15424برلم ،

 جنٌه   1255555.555،

وفً تارٌخ    15424شركة توصٌة بسٌطة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ،-ٌن ابراھٌم السٌد حواس وشركائه سعد الد -  15

 جنٌه   1255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255212،

وفً تارٌخ    15424ٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ،حسٌن دمحم اسماعٌل وسعد الدٌن ابراھٌم حواس وشرٌكٌهما توص -  11

 جنٌه   1255555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255212،

شركة توصٌة بسٌطة توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم  -انتر ناشٌونال فٌد كنترول ) حسٌن دمحم اسماعٌل وشرٌكٌة (  -  12

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها  25255212وفً تارٌخ   ، 15424،

 جنٌه   1255555.555،

تم تعدٌل رأس  25255213وفً تارٌخ   ، 13452سعد محمود ٌس مصطفى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  13

 جنٌه   5555555.555ل لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس الما

وفً  13452شركه صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل وشرٌكٌه ) شركة توصٌه بسٌطه ( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  14

 جنٌه   5555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255213تارٌخ   ،

وفً تارٌخ    11232شركة مومنت للتجاره و المماوالت )ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  15

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255216،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ    11232دودة  ، سبك لٌدھا برلم ،شركة مومنت للتجاره و المماوالت )ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة مح -  16

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255216،

تم تعدٌل  25255216وفً تارٌخ   ، 5442ش.ذ.م.م ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدھا برلم ، Green Appleجرٌن ابل  -  14

 جنٌه   1551655.555ل , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،رأس الما

وفً تارٌخ    15643شركة اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم وشركاه شركة توصٌه بسٌطه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  12

 جنٌه   355555.555مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس  25255214،

تم تعدٌل  25255214وفً تارٌخ   ، 15643اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم وشرٌكه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  12

 جنٌه   355555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255212وفً تارٌخ   ، 13264تضامن  ، سبك لٌدھا برلم ، اٌمن بن احمد بن عبدالعزٌز وشركاه شركة -  25

 جنٌه   145555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255212وفً تارٌخ   ، 13264اٌمن بن احمد بن عبدالعزٌز وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدھا برلم ، -  21

 جنٌه   145555555.555مال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ال

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ   ، 13264اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدھا برلم ، -  22

 جنٌه   145555555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ   ، 13264اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز وشرٌكه شركة تضامن  ، سبك لٌدھا برلم ، -  23

 جنٌه   145555555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255212وفً تارٌخ   ، 12655برلم ،فرٌج العٌسوى فرٌج حامد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا  -  24

 جنٌه   2555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255212وفً تارٌخ   ، 12655فرٌج العٌسوى فرٌج حامد وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  25

 جنٌه   2555555.555ٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،المال , وصؾ التؤشٌر:   تعد

تم تعدٌل رأس  25255212وفً تارٌخ   ، 12655فرٌج العٌسوى فرٌج حامد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدھا برلم ، -  26

 جنٌه   2555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس  25255212وفً تارٌخ   ، 12655امد وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدھا برلم ،فرٌج العٌسوى فرٌج ح -  24

 جنٌه   2555555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

فً تارٌخ   و 2232( شركة تضامن  ، سبك لٌدھا برلم ،2514لسنه  42جمال سعٌد دمحمعبد العظٌم ھندي وشرٌكه)لانون  -  22

 جنٌه   1555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255212،

وفً تارٌخ    2232( شركة تضامن  ، سبك لٌدھا برلم ،2514لسنه  42جمال سعٌد دمحمعبد العظٌم ھندي وشرٌكه)لانون  -  22

 جنٌه   1555555.555تؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , وصؾ ال 25255212،

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ   ، 2232جمال سعٌد دمحم عبدالعظٌم ھندي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدھا برلم ، -  35

 جنٌه   1555555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ   ، 2232مال سعٌد دمحم عبدالعظٌم ھندي وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدھا برلم ،ج -  31

 جنٌه   1555555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    2232، سبك لٌدھا برلم ، ( توصٌة بسٌطة 2514لسنه  42جمال سعٌد دمحمعبد العظٌم ھندي وشرٌكه)لانون  -  32

 جنٌه   1555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255212،

وفً تارٌخ    2232( توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ،2514لسنه  42جمال سعٌد دمحمعبد العظٌم ھندي وشرٌكه)لانون  -  33

 جنٌه   1555555.555م تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،ت 25255212،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ   ، 2232جمال سعٌد دمحم عبدالعظٌم ھندي وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  34

 جنٌه   1555555.555،رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها 

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ   ، 2232جمال سعٌد دمحم عبدالعظٌم ھندي وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  35

 جنٌه   1555555.555رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

وفً تارٌخ    6122ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدھا برلم ،) Label Advertisingالبل للدعاٌة واالعبلن  -  36

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255223،

وفً تارٌخ    6122)ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدھا برلم ، Label Advertisingالبل للدعاٌة واالعبلن  -  34

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255223،

وفً تارٌخ    6122)ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدھا برلم ، Label Advertisingالبل للدعاٌة واالعبلن  -  32

 جنٌه   555555.555صؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،تم تعدٌل رأس المال , و 25255223،

وفً تارٌخ    6122)ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدھا برلم ، Label Advertisingالبل للدعاٌة واالعبلن  -  32

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255223،

وفً تارٌخ    6122)ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدھا برلم ، Label Advertisingالبل للدعاٌة واالعبلن  -  45

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255223،

وفً تارٌخ    6122)ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدھا برلم ، Label Advertisingالبل للدعاٌة واالعبلن  -  41

 جنٌه   555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255223،

تم تعدٌل رأس  25255224رٌخ   ،وفً تا 13312أحمد أحمد ادم أبوزٌد و شرٌكٌه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  42

 جنٌه   535555.555المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل رأس المال  25255224وفً تارٌخ   ، 13312أحمد أحمد ادم أبوزٌد و شركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  43

 جنٌه   535555.555أس مالها ،, وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح ر

وفً تارٌخ    6226الكترو باور ترٌدنج للمماوالت والتجارة )ش.ذ.م.م( ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  44

 جنٌه   315555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255225،

وفً تارٌخ    1445الكٌماوٌه علً دمحم دمحم ؼالً وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدھا برلم ،اندمون للصناعات  -  45

 جنٌه   15555555.555تم تعدٌل رأس المال , وصؾ التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ، 25255224،

تم تعدٌل رأس المال , وصؾ  25255224وفً تارٌخ   ، 12125رإٌة ارت ذات مسئولٌة محدودة  ، سبك لٌدھا برلم ، -  46

 جنٌه   55555.555التؤشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  6445مرسٌلٌا المصرٌة الخلٌجٌة لبلستثمار العماري.ش. م. م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  1

طرٌك الماھرة االسكندرٌة الصحراوي بمدٌنة الشٌخ زاٌد  32تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدٌل الممر  25255252

 f11( رلم الوحدة )  the  stripالمركز التجارى ) -بٌفرلى ھٌلز  -طرٌك وصلة دھشور  -بمحافظة الجٌزة الى مدٌنة الشٌخ زاٌد 

.) 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  3234تورٌدات ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم    فولتا لل -  2

 شارع جمال عبد الناصر االبراھٌمٌة  االسكندرٌة .  231الـتؤشٌر:   ، الؽاء منفذ بٌع الشركة بالعنوان الكائن 

وفً تارٌخ  11244ولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم    ، ذات مسئ United Advanced Groupٌوناتٌد ادفنسٌد جروب -  3

 33تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى الدارة الشركة ومحلها المانونى فى العنوان التالً :  25255254

ة من استثمار االسكندرٌة الماھرة ) بذلن تم محو المٌد لنمل -مصر الجدٌدة  -شارع صبلح سالم  1شمة  12الدور -عمارات العبور 

 الى استثمار الماھرة ( 

وفً تارٌخ  11244، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     United Advanced Groupٌوناتٌد ادفنسٌد جروب -  4

 -الٌسر شارع مسجد 2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الفرع االدارى للشركة: الدور االرضى بالعمار رلم  25255254

 محافظة الؽربٌة -مركز طنطا  -لرٌة محلة مرحوم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255254وفً تارٌخ  4523السلٌمانٌات لتصنٌع الحدٌد ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  5

 فً العنوان التالً :وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسً إلداره الشركه ومحلها المانونً ومولع ممارسه النشاط 

 ( امتداد المنطمه الصناعٌه الرابعه _مدٌنه برج العرب الجدٌده _ االسكندرٌه  14( بلون )12لطعه االرض رلم )

 

تم  25255255وفً تارٌخ  12444اكسبرٌس بٌلد لصناعة الطوب االسمنتً ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     -  6

 -الحمام  -الروٌسات  -تؤشٌر:   ، اضافه الفرع  الكائن شارع لاعدة دمحم نجٌب بحرى السكة الحدٌد تعدٌل العنوان , وصؾ الـ

 مطروح

، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     UNLIEVER MASHREQ FOODS .S.A.Eٌونٌلٌفر مشرق للمنتجات الؽذائٌة ش.م.م  -  4

لـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى إلدارة الشركة و محلها المانونى تم تعدٌل العنوان , وصؾ ا 25255255وفً تارٌخ  132244

 552محور كرٌزى ووتر ــ الشٌخ زاٌد ــ السادس من أكتوبر ــ محافظة الجٌزة  الوحدة رلم  45المطعة رلم  45مجمع جالٌرٌا 

 بالدور الخامس بالبرج الشمالى . ) بذلن تم محو المٌد لنملة

تم تعدٌل العنوان  25255255وفً تارٌخ  132244الفاخرة ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     المنتجات الؽذائٌة -  2

محور كرٌزى  45المطعة رلم  45, وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى إلدارة الشركة و محلها المانونى مجمع جالٌرٌا 

بالدور الخامس بالبرج الشمالى . ) بذلن تم محو المٌد  552جٌزة  الوحدة رلم ووتر ــ الشٌخ زاٌد ــ السادس من أكتوبر ــ محافظة ال

 لنملة

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  3661كونتران الدارة الخدمات العامة ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  2

 - 152شمة رلم  -الدور االول  -شارع الفردوس  -دلة عمارات الصٌا - 35وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : عمارة 

 االسكندرٌة  -سموحة

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  154551مشرق لصناعة الشاى ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  15

محور كرٌزى ووتر  45المطعة رلم  45رٌا وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى إلدارة الشركة و محلها المانونى مجمع جالٌ

الدور الخامس بالبرج الشمالى.) تم محو المٌد لنملة من  553ــ الشٌخ زاٌد ــ السادس من أكتوبر ــ محافظة الجٌزة  الوحدة رلم 

 محاؾ

وفً  154551  ( ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم  s-a-e ) unilever mashraq teaٌونٌلٌفر مشرق للشاى ش.م.م  -  11

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى إلدارة الشركة و محلها المانونى مجمع جالٌرٌا  25255255تارٌخ 

الدور الخامس  553محور كرٌزى ووتر ــ الشٌخ زاٌد ــ السادس من أكتوبر ــ محافظة الجٌزة  الوحدة رلم  45المطعة رلم  45

 .) تم محو المٌد لنملة من محاؾبالبرج الشمالى

تم تعدٌل العنوان ,  25255255وفً تارٌخ  132444شركة الشاى الفاخر ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  12

محور كرٌزى ووتر  45المطعة رلم  45وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى إلدارة الشركة و محلها المانونى مجمع جالٌرٌا 

 الدور الخامس بالبرج الشمالى .) بذلن تم محو المٌد لنملة م 551ـ الشٌخ زاٌد ــ السادس من أكتوبر ــ محافظة الجٌزة  الوحدة رلم ـ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  25255256وفً تارٌخ  5435شارمنج شارم لبلستثمار واالدارة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     -  13

( بالسوق التجارى بمرٌة الكروان السٌاحٌة 2، 4الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : المحبلت ارلام )  تعدٌل العنوان , وصؾ

 طرٌك االسكندرٌة مطروح الساحلى 62.22والكٌلو  62،46بالساحل الشمالى الؽربى مابٌن الكٌلو 

تم  25255256وفً تارٌخ  5435ك لٌدھا برلم    شارمنج شارم لبلستثمار واالدارة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سب -  14

( بالسوق التجارى بمرٌة الكروان السٌاحٌة 2، 4تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : المحبلت ارلام ) 

 طرٌك االسكندرٌة مطروح الساحلى 62.22والكٌلو  62،46بالساحل الشمالى الؽربى مابٌن الكٌلو 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  13134ر طلعت بالى و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم    امٌ -  15

 المجاورة الثالثة المعراج / لسم المعادى / الماھرة  3151وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ادارى للشركة / بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان  25255256وفً تارٌخ  13134طة ،  سبك لٌدھا برلم    امٌر طلعت بالى  رفله و شرٌكٌه ، توصٌة بسٌ -  16

 المجاورة الثالثة المعراج / لسم المعادى / الماھرة  3151, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ادارى للشركة / بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256 وفً تارٌخ 13134امٌر طلعت بالى و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم     -  14

 المجاورة الثالثة المعراج / لسم المعادى / الماھرة  3151وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ادارى للشركة / بالعمار رلم 

تم تعدٌل العنوان  25255256وفً تارٌخ  13134امٌر طلعت بالى  رفله و شرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم     -  12

 المجاورة الثالثة المعراج / لسم المعادى / الماھرة  3151الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ادارى للشركة / بالعمار رلم  , وصؾ

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  13134امٌر طلعت بالى و شرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم     -  12

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -سة النشاط فى : المنطمة الصناعٌة امتداد الرابعه وصؾ الـتؤشٌر:   ، المحل الرئٌسى ومولع ممار

 14بلون  - 25لطعة رلم  -االسكندرٌة 

تم تعدٌل العنوان  25255256وفً تارٌخ  13134امٌر طلعت بالى  رفله و شرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم     -  25

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -ومولع ممارسة النشاط فى : المنطمة الصناعٌة امتداد الرابعه , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المحل الرئٌسى 

 14بلون  - 25لطعة رلم  -االسكندرٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255256وفً تارٌخ  13134امٌر طلعت بالى و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم     -  21

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -ٌسى ومولع ممارسة النشاط فى : المنطمة الصناعٌة امتداد الرابعه وصؾ الـتؤشٌر:   ، المحل الرئ

 14بلون  - 25لطعة رلم  -االسكندرٌة 

تم تعدٌل العنوان  25255256وفً تارٌخ  13134امٌر طلعت بالى  رفله و شرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم     -  22

 -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المحل الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط فى : المنطمة الصناعٌة امتداد الرابعه  , وصؾ الـتؤشٌر:   ،

 14بلون  - 25لطعة رلم  -االسكندرٌة 

تم تعدٌل  25255256وفً تارٌخ  242شركه دمحم عبد المادر موسً رزق وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم     -  23

 -مدٌنة النوبارٌة -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  214وصؾ الـتؤشٌر:   ، فرع انتاجى للشركة : الدور االرضى بالمطعة العنوان , 

 الجدٌدة محافظة البحٌرة

 خدمات تخزٌن الحبوب والبذور الزٌتٌة مصر  -  24

Grains And Oil Seeds Storage Egypt     تم  25255252وفً تارٌخ  2255ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم

 -شارع ٌحً المشد  33تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئسً ومحلها المانونً فً العنوان التالً :  

 االسكندرٌة . -سموحة  -عمارات ھٌئة التدرٌس بجامعة األسكندرٌة 

تم  25255252وفً تارٌخ  13211محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     شمال افرٌمٌا الستخبلص الزٌوت النباتٌة ، ذات مسئولٌة -  25

 -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، و ٌكون مكان و مولع ممارسة النشاط  فً :

 ارض الشركة المتحدة   -لرٌة دمحم الشعراوي -علم المرلب  -شرق الطرٌك  -طرٌك االسكندرٌة  الماھرة الصحراوي  52ن   

  لبلنتاج الداجنً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بحوض زاوٌة سٌدي عبدالمادر  و ابو خدٌجة نمرة  واحد 

تم  25255252وفً تارٌخ  13211شمال افرٌمٌا الستخبلص الزٌوت النباتٌة ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     -  26

 -العنوان االتً  :تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسً الدارة الشركة و موطنها المانونً فً 

 البحٌرة  -ابو المطامٌر  -شرق الطرٌك  -طرٌك االسكندرٌة الماھرة الصحراوي  52ن  

 

وفً تارٌخ  152223الشركه العربٌه للمنتجات الجٌبلتٌنٌه الدوائٌه ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  24

المركز الرئٌسى الدارة الشركة ومحلها المانونى ومولع ممارسة النشاط  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون 25255252

 االسكندرٌة  -العامرٌة  -الصناعى فى العنوان التالى : الناصرٌة 

العربٌه للمنتجات الجبلتٌنٌه والدوائٌه }اراب كابس {ش.م.م احدى الشركات المتفرعه من الشركة العربٌة للصناعات الدوائٌة  -  22

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  152223مات الطبٌة اكدٌما ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم    والمستلز

 -الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى الدارة الشركة ومحلها المانونى ومولع ممارسة النشاط الصناعى فى العنوان التالى : الناصرٌة 

 االسكندرٌة  -العامرٌة 

عربٌه للمنتجات الجبلتٌنٌه والدوائٌه }اراب كابس {ش.م.م احدى الشركات المتفرعه من الشركة العربٌة للصناعات الدوائٌة ال -  22

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255252وفً تارٌخ  152223والمستلزمات الطبٌة اكدٌما ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم    

 -الدارة الشركة ومحلها المانونى ومولع ممارسة النشاط الصناعى فى العنوان التالى : الناصرٌة الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى 

 االسكندرٌة  -العامرٌة 

تم تعدٌل  25255215وفً تارٌخ  1222عالٌا لتجارة الحدٌد واالسمنت ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  35

محافظة  -مراؼة  -طرٌك اسٌوط سوھاج الزراعى  -شندوٌل البلد -رع ادارى للشركة فى العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه ف

 سوھاج

تم  25255215وفً تارٌخ  13415الفرعونٌة المتحدة للتجارة و التصدٌر ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     -  31

 - 253الشركة وموطنها المانونً فً العنوان اآلتً: شمة رلم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسً إلدارة 

 االسكندرٌة.  -سٌدي جابر  -سموحة  -شارع الفردوس  -45بالعمار  -الدور التاسع

 25255211وفً تارٌخ  6242مبٌدكو لتجارة المبٌدات واالسمدة الزراعٌة ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  32

 البحٌرة  -ان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن شارع جمال عبدالناصر لسم ادكو بجوار عمارة الحاج مهدىتم تعدٌل العنو

 25255211وفً تارٌخ  6242مبٌدكو لتجارة المبٌدات واالسمدة الزراعٌة ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  33

 البحٌرة  -اء الفرع الكائن شارع جمال عبدالناصر لسم ادكو بجوار عمارة الحاج مهدىتم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽ

تم  25255211وفً تارٌخ  144622شركه الصمر للصناعات الؽذائٌه ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  34

 االسكندرٌة  -ٌدى جابرعمر لطفى سبورتنج س 142تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ؼلك الفرع الكائن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  2532المصدرون االوائل ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  35

محافظة  -مركز شرطة اٌتاى البارود  -ناحٌة كوبرى حنفى  -وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع لشركة الكائن بناحٌة اٌتاى البارود 

 البحٌرة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  12525عبلء دمحم متولً خلٌفة وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم     -  36

لسم ثمانً  عشر  -زاوٌة  سٌدي عبدالمادر وابو خدٌجة نمرة  واحد  - 54وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع مولع ممارسة النشاط / ن

 البحٌرة  -ٌر ابو المطام -بناحٌة المهدٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  25255211وفً تارٌخ  12525عبلء دمحم متولً خلٌفة وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم     -  34

 البحٌرة  -مدٌنة النوبارٌة  -الحى االول   - 25وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً للشركة : عمار 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل  25255211وفً تارٌخ  14232ٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم    ٌاسر احمد عبدالحمٌد موسى وشر -  32

 االسكندرٌة  -باب شرق  -محطة مصر  -ش النجوم  54العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة فى العنوان 

تم تعدٌل  25255212ارٌخ وفً ت 12532ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     Leaders Packلٌدرز بان  -  32

 جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، توضٌح عنوان  مولع ممارسة النشاط الصناعى  كالتالى :

 االسكندرٌة  -مدٌنة برج العرب -(جنوب برج العرب 2(بلون )3المطعه رلم )

وفً  14516مساھمة مإسسة ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم    الفاروس للصناعات الؽذائٌة والتنمٌة الزراعٌة شركة  -  45

شرق الطرٌك  52تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى ومولع ممارسة النشاط الصناعى ن 25255212تارٌخ 

 البحٌرة-مركز ابو المطامٌر -منطمة المهدٌه  -الصحراوى 

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  12532، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم    ش.م.م  Leaders Packلٌدرز بان  -  41

 جنوب المنطمة الصناعٌة الثالثة -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، توضٌح عنوان  مولع ممارسة النشاط الصناعى  كالتالى :

 االسكندرٌة  -مدٌنة برج العرب -(جنوب برج العرب 2(بلون )3المطعه رلم )

وفً  6524ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     Medicure for Medical Servicesٌكٌور للخدمات الطبٌة مٌد -  42

بالدور االول اتحاد  4عمار  151تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : شمة رلم  25255213تارٌخ 

 االسكندرٌه-لسم باب شرق-وابور المٌاهشارع الشهٌد جبلل الدسولى  2مبلن المستمبل 

وفً تارٌخ  15645ترى لصناعة وتجارة المبلبس جملة وتجزئة ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  43

أخر شارع الجبلء البحرى الناحٌة  -برج اللوتس  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الكائن فى : محل رلم  25255213

 المنوفٌة  -شبٌن الكوم  -من المبنى  المبلٌة

 

وفً  6524ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     Medicure for Medical Servicesمٌدٌكٌور للخدمات الطبٌة  -  44

تحاد بالدور االول ا 4عمار  151تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى : شمة رلم  25255213تارٌخ 

 االسكندرٌه-لسم باب شرق-شارع الشهٌد جبلل الدسولى وابور المٌاه 2مبلن المستمبل 

وفً تارٌخ  2442ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     DOUBLE FACEدبٌل فٌس للتصنٌع  -  45

بالمول التجارى   L20-L21دة التجارٌة رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه الفرع الكائن فً : الوح 25255213

 االسكندرٌة  -سٌدى جابر  -سموحة  -ماٌو  14جرٌن ببلزا طرٌك 

وفً تارٌخ  2442ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     DOUBLE FACEدبٌل فٌس للتصنٌع  -  46

بالمول التجارى جرٌن  K5الكائن فً :  الوحدة التجارٌة رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه الفرع  25255213

 االسكندرٌة . -سٌدى جابر  -سموحة  -ماٌو  14ببلزا طرٌك 

وفً تارٌخ  2442ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     DOUBLE FACEدبٌل فٌس للتصنٌع  -  44

بالدور االرضى   S51اضافه الفرع الكائن فً : الوحدة التجارٌة للمحل  رلم تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255213

 االسكندرٌة . -لسم الدخٌله  -العجمى  -طرٌك  اسكندرٌة مطروح   2بالمركز التجارى عجمى ستار الكائن بالكٌلو 

وفً تارٌخ  2442  ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم   DOUBLE FACEدبٌل فٌس للتصنٌع  -  42

من ابراج  2برج  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  اضافه الفرع الكائن فً :  الوحدة التجارٌه للمحل رلم  25255213

 االسكندرٌة . -الرمل  -طرٌك الحرٌة جناكلٌس  633دمحم صالح للزراعٌٌن الكائن 

تم تعدٌل  25255216وفً تارٌخ  11624ساھمة ،  سبك لٌدھا برلم    شركه برٌمٌٌر لتداول االوراق المالٌه ، شركة م -  42

 االسكندرٌة  -لوران - 351الدور الثالث شمة  -طرٌك الحرٌه  416العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم  25255216ً تارٌخ وف 5442ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     Green Appleجرٌن ابل  -  55

االسكندرٌة وباب  -لسم بابا شرق -االبراھٌمٌة -شارع البلجٌتٌه 24تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة فى 

 على شارع البلجٌتٌه 

ٌل العنوان , تم تعد 25255216وفً تارٌخ  2546البسملة للشحن والتفرٌػ ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  51

 -ابولٌر -بالدور الثالث  -شارع المعز  12وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى الدارة الشركة ومحلها المانونى : عمارة رلم 

 االسكندرٌة  -المنتزة ثان 

فً تارٌخ و 2546البسملة للشحن والتفرٌػ والتوكٌبلت المبلحٌة  ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  52

شارع  12تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى الدارة الشركة ومحلها المانونى : عمارة رلم  25255216

 االسكندرٌة  -المنتزة ثان  -ابولٌر -بالدور الثالث  -المعز 

تم تعدٌل  25255216وفً تارٌخ  15256م    سبٌد العالمٌة للتجارة والتوزٌع ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برل -  53

طرٌك اإلسكندرٌة الماھرة  15العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز إدارة الشركة الرئٌسى ومحلها المانونى فى : أبٌس الكٌلو 

 الزراعى ـ لسم رمل ثان ـ اإلسكندرٌة

تم تعدٌل  25255216وفً تارٌخ  15256لٌدھا برلم     سبٌد العالمٌة للتجارة والتوزٌع ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك -  54

 العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مولع ممارسة النشاط الصناعى فى : ـ 

 أكتوبر ـ الجٌزة. 6ـ المنطمة الصناعٌة الرابعة ـ مدٌنة  22لطعة األرض رلم 

 

تم تعدٌل  25255216وفً تارٌخ  15256دھا برلم    سبٌد العالمٌة للتجارة والتوزٌع ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌ -  55

 مركز كفر الزٌاد  -دٌما -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع بجوار مسجد عباد الرحمن 

تم  25255216وفً تارٌخ  3214ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     H.Eالمتحدة لعموم المماوالت  -  56

 -برج العرب الجدٌدة - 2مج  -الدور االول  12ع 4, وصؾ الـتؤشٌر:   ، اصبح المركز الرئٌسى للشركة فى : بلون  تعدٌل العنوان

 االسكندرٌة 

تم  25255216وفً تارٌخ  14323مصطفى دمحم السٌد عبد الفتاح أباظة وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم     -  54

 -، مولع ممارسة النشاط والمركز الرئٌسً للشركة :  تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر: 

 -ٌكون مركز الشركة الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط الصناعً فً : 

 محافظة البحٌرة  -مدٌنة كفر الدوار  -( بزمام شركة مصر للؽزل والنسٌج 14/1المطعة رلم )

 

تم  25255216وفً تارٌخ  14323سبك لٌدھا برلم     دمحم زٌدان دمحم زٌدان وشرٌكه  شركة تضامن ، شركة تضامن ،  -  52

 -تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط والمركز الرئٌسً للشركة :

 -ٌكون مركز الشركة الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط الصناعً فً : 

 افظة البحٌرة مح -مدٌنة كفر الدوار  -( بزمام شركة مصر للؽزل والنسٌج 14/1المطعة رلم )

 

وفً تارٌخ  12226السٌد حسن السٌد أحمد عتمان واحمد حسن السٌد احمد عتمان ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم     -  52

 -لسم الجمرن -شارع خلٌل بن  14تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه ممر ادارى للشركة الكائن فى  25255216

 االسكندرٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً تارٌخ  12552ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     Beet Rootرووت لتجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة بٌٌت -  65

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن :الدور االول من شركه النٌل للمشروعات  والتجاره داخل  25255214

 المنشٌه الجدٌده بجوار كارفور ـ لسم محرم بن  .2Aندرٌه لطعه ارض رلم المركز التجاري والترفٌهً بمدٌنه االسك

 F101والذي اطلك علٌه )دٌزٌنٌا مول ( وحدة رلم 

وفً تارٌخ  12552ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     Beet Rootبٌٌترووت لتجارة وتوزٌع المواد الؽذائٌة  -  61

الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن :الدور االول من شركه النٌل للمشروعات  والتجاره داخل تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255214

 المنشٌه الجدٌده بجوار كارفور ـ لسم محرم بن  .2Aالمركز التجاري والترفٌهً بمدٌنه االسكندرٌه لطعه ارض رلم 

 F101والذي اطلك علٌه )دٌزٌنٌا مول ( وحدة رلم 

تم تعدٌل  25255214وفً تارٌخ  15455ن للمبلحة ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم    ام تً اس لوجٌستٌ -  62

طرٌك المٌناء  -الدور االول علوى  -226العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع الكائن فى مبنى مجمع المستثمرٌن الوحدة رلم 

 محافظة دمٌاط  -لسم كفر البطٌخ  -

وفً  6524ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     Medicure for Medical Servicesت الطبٌة مٌدٌكٌور للخدما -  63

-الدور الرابع -طرٌك الجٌش  344تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، تعدل مركز الشركة الرئٌسى الى :  25255212تارٌخ 

 -اول الرمل  -جلٌم - 22شمه 

 25255212وفً تارٌخ  13223، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     Agro Trade Line - ATLاجرو ترٌد الٌن -  64

ش ابو بكر الصدٌك الدور االول 13تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى الدارة الشركة وموطنها المانونى فى : 

 العواٌد عزبة محسن -

 -المنتزه  - 4الكبرى نمرة 

 15652ى للتورٌدات الكهربائٌه وتمدٌم خدمات التركٌب والصٌانه ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم    توب -  65

-سموحه -ب شارع فوزى معاذ  45تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن بالعنوان  25255212وفً تارٌخ 

 االسكندرٌه

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  12655حامد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم    فرٌج العٌسوى فرٌج  -  66

المبنً   -عبدالمنعم رٌاض  -( ش الجبلء 4دوحه ماسبٌرو ) -بالدور الثالث -( 354العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  شمه رلم )

 حافظة االسكندرٌة الى محافظة الماھرة (الماھره) بذلن تم محو المٌد لنملة من م -بوالق ابوالعبل  -السكنً 

تم تعدٌل  25255212وفً تارٌخ  12655فرٌج العٌسوى فرٌج حامد وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم     -  64

المبنً   -عبدالمنعم رٌاض  -( ش الجبلء 4دوحه ماسبٌرو ) -بالدور الثالث -( 354العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  شمه رلم )

 الماھره) بذلن تم محو المٌد لنملة من محافظة االسكندرٌة الى محافظة الماھرة ( -بوالق ابوالعبل  -السكنً 

تم تعدٌل العنوان  25255212وفً تارٌخ  14343، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     Sky Classسكاى كبلس  -  62

 االسكندرٌة  -برج العرب  -المنطمة الصناعٌة الرابعة  16لطعة رلم23ون , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة نشاط بل

وفً تارٌخ  15114شركة ستدٌو اكاسٌا   شركة ذات مسئولٌة محدوده. ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     -  62

ش مسجد  53-2ونى فى العنوان التالى : تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة ومحلها المان 25255225

 االسكندرٌة  -المنتزة اول  -عمر بن عبد العزٌز 

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  15114اكاسٌا ستودٌو ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     -  45

 -المنتزة اول  -ش مسجد عمر بن عبد العزٌز  53-2لتالى : الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة ومحلها المانونى فى العنوان ا

 االسكندرٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل العنوان  25255225وفً تارٌخ  15114اكاسٌا ستودٌو )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     -  41

المنتزة  -ش مسجد عمر بن عبد العزٌز  53-2: , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى للشركة ومحلها المانونى فى العنوان التالى 

 االسكندرٌة  -اول 

وفً تارٌخ  15114شركة ستدٌو اكاسٌا   شركة ذات مسئولٌة محدوده. ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     -  42

 االسكندرٌة  -المنتزة  -ٌامى م -ش خلٌل حمادة  43تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى  25255225

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  15114اكاسٌا ستودٌو ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     -  43

 االسكندرٌة  -المنتزة  -مٌامى  -ش خلٌل حمادة  43الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى 

تم تعدٌل العنوان  25255225وفً تارٌخ  15114ات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم    اكاسٌا ستودٌو )ش.ذ.م.م( ، ذ -  44

 االسكندرٌة  -المنتزة  -مٌامى  -ش خلٌل حمادة  43, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع الكائن فى 

وفً تارٌخ  15114برلم    شركة ستدٌو اكاسٌا   شركة ذات مسئولٌة محدوده. ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا  -  45

 214تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع االنتاجى للشركة باسم ثرى دى ببلنت  بالعنوان المطعة رلم  25255225

 جنوب سٌناء  -/ أ منطمة ربوة خلٌج نعمة مدٌنة شرم الشٌخ

تم تعدٌل العنوان , وصؾ  25255225وفً تارٌخ  15114 اكاسٌا ستودٌو ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم    -  46

/ أ منطمة ربوة خلٌج نعمة مدٌنة شرم  214الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع االنتاجى للشركة باسم ثرى دى ببلنت  بالعنوان المطعة رلم 

 جنوب سٌناء  -الشٌخ

تم تعدٌل العنوان  25255225وفً تارٌخ  15114    اكاسٌا ستودٌو )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم -  44

/ أ منطمة ربوة خلٌج نعمة  214, وصؾ الـتؤشٌر:   ، الؽاء الفرع االنتاجى للشركة باسم ثرى دى ببلنت  بالعنوان المطعة رلم 

 جنوب سٌناء  -مدٌنة شرم الشٌخ

 ROCHEM  EGYPT  SERVICESروكٌم اٌجٌبت للخدمات    -  42

R . E. S. CO     تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:    25255225وفً تارٌخ  5362، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم

 ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسً :

  -ابو العباس المرسً   -المبنً االدارى  لشركة المعمورة  -  455مكتب رلم     

 محافظة االسكندرٌة  -لسم الجمرن 

 

 5362ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     ROCHEM EGYPT SERVICESت للخدمات روكٌم اٌجٌب -  42

 تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مركز الشركة الرئٌسً : 25255225وفً تارٌخ 

  -ابو العباس المرسً   -المبنً االدارى  لشركة المعمورة  -  455مكتب رلم     

 محافظة االسكندرٌة  -لسم الجمرن 

 

، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     INTERNATIONAL COAL INDUSTRYانترناشونال لصناعة الفحم   -  25

مجمع الثؽر كومباوند  1رلم 152تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى : شمة  25255225وفً تارٌخ  11451

 رٌة االسكند -باب شرلى  -

 11451، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     INTERNATIONAL COAL INDUSTRYالعالمٌه لصناعه الفحم  -  21

باب  -مجمع الثؽر كومباوند  1رلم 152تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسى : شمة  25255225وفً تارٌخ 

 االسكندرٌة  -شرلى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

بان لصناعه مواد التعبئه و التؽلٌؾ و الببلستٌن )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     شركة براند -  22

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، المركز الرئٌسً ومولع ممارسة النشاط : وحدة صناعٌة  25255223وفً تارٌخ  11655

 االسكندرٌة -لسم العامرٌة اول -صناعات الببلستٌكٌة بمرؼممتر مربع بمجمع ال155( بمساحة 2( عنبر )132رلم )

 25255223وفً تارٌخ  114645الشركة المصرٌة لتجمٌد وتصنٌع اللحوم ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  23

ممارسة النشاط الصناعى فى  تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى الدارة الشركة ومحلها المانونى ومولع

 االسكندرٌة  -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة االولى  - 25بلون  4العنوان التالى : المطعه 

تم تعدٌل  25255223وفً تارٌخ  3125اماكن للتنمٌة وادارة المشروعات ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  24

مطروح الساحلى )  -طرٌك أسكندرٌة  124بالكٌلو  4شٌر:   ، اضافه الفرع الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش العنوان , وصؾ الـتؤ

 (. 2م446محل داخل المول بمساحة ) 

تم تعدٌل  25255223وفً تارٌخ  3125اماكن للتنمٌة وادارة المشروعات ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  25

مطروح الساحلى )  -طرٌك أسكندرٌة  45بالكٌلو  3تؤشٌر:   ، اضافه الفرع الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش العنوان , وصؾ الـ

 بجوار مسجد المرٌة ( . 23المحل رلم 

 25255223وفً تارٌخ  14525، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     STYLEZستاٌلز لصناعه االثاث المتطور  -  26

, وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى الدارة الشركة وموطنها المانونى ومولع ممارسة النشاط فى : المطع  تم تعدٌل العنوان

 منطمة الورش والمخازن جنوب الثانٌة مدٌنة برج العرب الجدٌدة  3بلون  12و11رلم 

ت التجارٌة )ش.م.م( ، شركة مساھمة ،  سبك المصرٌة االفرٌمٌة لتجارة االسمدة والمخصبات الزراعٌة واالستثمار والتوكٌبل -  24

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة الكائن فى منفذ بٌع  25255223وفً تارٌخ  14531لٌدھا برلم    

 االسكندرٌة -شارع الخذٌفه العجمى البٌطاش الدخٌله  63بالعمار 

تم  25255223وفً تارٌخ  3452بكت ( ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم    االتحاد للتفتٌش و اعمال الخبرة ) ٌونس -  22

 -برج البستان  -شارع دمحم فرٌد  124تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  نمل فرع الشركة بالماھرة الى الممر الجدٌد الكائن فى 

 المارة  -عابدٌن 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  11223سبك لٌدھا برلم     انور السٌد انور السٌد وشرٌكه ، شركة تضامن ،  -  22

 وصؾ الـتؤشٌر:   ، مولع ممارسة النشاط والمركز الرئٌسً : 

 محافظة االسكندرٌة . -مدٌنة برج العرب الجدٌدة  -المنطمة الصناعٌة الثانٌة  -( مجمع الصناعات الصؽٌرة 2( عنبر )13الوحدة )

 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  13312م أبوزٌد و شرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم    أحمد أحمد اد -  25

 البحٌرة -المنطمة الصناعٌة بوادى النطرون   -المرحلة الرابعة -455وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة النشاط : لطعة رلم 

تم تعدٌل العنوان ,  25255224وفً تارٌخ  13312ة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم    أحمد أحمد ادم أبوزٌد و شركاه ، توصٌ -  21

 البحٌرة -المنطمة الصناعٌة بوادى النطرون   -المرحلة الرابعة -455وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه مولع ممارسة النشاط : لطعة رلم 

تم تعدٌل  25255224وفً تارٌخ  4224ا برلم    بكر عبد الفتاح كامل االشلم وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھ -  22

 محافظة البحٌرة  -الدلنجات -العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة بالعنوان عزبة شكر شارع االسعاؾ المدٌم 

تارٌخ وفً  4224بكر عبد الفتاح كامل االشلم وشرٌكٌه شركة توصٌة بسٌطة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم     -  23

 -الدلنجات -تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع للشركة بالعنوان عزبة شكر شارع االسعاؾ المدٌم  25255224

 محافظة البحٌرة 

 25255225وفً تارٌخ  2235الشركة المصرٌة للتجارة والتسوٌك اٌجٌتام ش.م.م ، شركة مساھمة ،  سبك لٌدھا برلم     -  24

 لعنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، وٌكون مكان ومولع  ممارسة النشاط الصناعى فى :ــ تم تعدٌل ا

 طرٌك إسكندرٌة الماھرة الصحراوي ـــ مرؼم بحري الصناعٌة ـــ  أول العامرٌة ـــ  األسكندرٌة  26الكٌلو 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 25255225وفً تارٌخ  5554برلم     االسراء للتورٌدات والخدمات الطبٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا -  25

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، اضافه فرع ادارى بالعنوان التالى شمة بالدور الثانى علوى بالجهة الشرلٌة مدخل مٌت ؼمر 

 مٌت ؼمرة  -لبل المزلمان بجوار مولؾ العاشر من رمضان اعلى مإسسة الجندى للسٌرامٌن 

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم     Salina for Import and Exportوالتصدٌر   سالٌنا لئلستٌراد  -  26

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون المركز الرئٌسى إلدارة الشركة ومحلها المانونى فى  25255226وفً تارٌخ  2254

 االسكندرٌة.-لسم سٌدي جابر  -شارع فٌكتورعمانوٌل  55رلم  الدور الثالث  بالعمار - 356العنوان التالى : شمة رلم 

شركه ذات مسئولٌه  -  salina for investment enterprises groupشركة مجموعه سالٌنا للمشروعات االستثمارٌه  -  24

وصؾ الـتؤشٌر:   ، تم تعدٌل العنوان ,  25255226وفً تارٌخ  2254محدوده. ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم    

شارع  55الدور الثالث  بالعمار رلم  - 356ٌكون المركز الرئٌسى إلدارة الشركة ومحلها المانونى فى العنوان التالى : شمة رلم 

 االسكندرٌة.-لسم سٌدي جابر  -فٌكتورعمانوٌل 

مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم    ش.ذ.م.م ، ذات  Salina for Import and Exportسالٌنا لئلستٌراد والتصدٌر    -  22

فدان  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، ٌكون مولع ممارسة النشاط الثانى فً : مساحة  25255226وفً تارٌخ  2254

ؼرب طرٌك االسكندرٌة الماھرة الصحراوي بنطاق  65تمسٌم شركة مساھمة البحٌرة بالكٌلو  2حوض  14ضمن لطعة االرض رلم 

 م العامرٌة ثان محافظة االسكندرٌة.لس

شركه ذات مسئولٌه  -  salina for investment enterprises groupشركة مجموعه سالٌنا للمشروعات االستثمارٌه  -  22

تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ،  25255226وفً تارٌخ  2254محدوده. ، ذات مسئولٌة محدودة ،  سبك لٌدھا برلم    

تمسٌم شركة مساھمة البحٌرة بالكٌلو  2حوض  14فدان ضمن لطعة االرض رلم  2مولع ممارسة النشاط الثانى فً : مساحة  ٌكون

 ؼرب طرٌك االسكندرٌة الماھرة الصحراوي بنطاق لسم العامرٌة ثان محافظة االسكندرٌة. 65

وفً  5454كة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم    سعٌد حسن عبد المعبود واحمد حسن على وشرٌكٌهما شركة تضامن ، شر -  155

ش  الفرٌك على عامر ـ  لسم  46بالدور الرابع بالعمار رلم  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم  25255224تارٌخ 

 5وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى 5مدٌنة نصر ـ الماھرة 

 

 

وفً تارٌخ  5454حى الدٌن وشرٌكهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم    سعٌد  حسن عبد المعبود و رضا دمحم م -  151

ش  الفرٌك على عامر ـ  لسم مدٌنة  46بالدور الرابع بالعمار رلم  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم  25255224

 5وبذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى 5نصر ـ الماھرة 

 

 

تم تعدٌل  25255224وفً تارٌخ  5454حسٌن النجار وشرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم     دمحم بشٌر سعد -  152

وبذلن 5ش  الفرٌك على عامر ـ  لسم مدٌنة نصر ـ الماھرة  46بالدور الرابع بالعمار رلم  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم 

 5ٌمحى المٌد من السجل التجارى 

 

 

تم تعدٌل  25255224وفً تارٌخ  5454سعد حسٌن النجار وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم     دمحم بشٌر -  153

وبذلن 5ش  الفرٌك على عامر ـ  لسم مدٌنة نصر ـ الماھرة  46بالدور الرابع بالعمار رلم  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم 

 5ٌمحى المٌد من السجل التجارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

وفً  5454سن عبد المعبود واحمد حسن على وشرٌكٌهما شركة تضامن ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم    سعٌد ح -  154

ش  الفرٌك على عامر ـ  لسم  46بالدور الرابع بالعمار رلم  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم  25255224تارٌخ 

 5ل التجارى وبذلن ٌمحى المٌد من السج5مدٌنة نصر ـ الماھرة 

 

 

وفً تارٌخ  5454سعٌد  حسن عبد المعبود و رضا دمحم محى الدٌن وشرٌكهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم     -  155

ش  الفرٌك على عامر ـ  لسم مدٌنة  46بالدور الرابع بالعمار رلم  2تم تعدٌل العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم  25255224

 5ذلن ٌمحى المٌد من السجل التجارى وب5نصر ـ الماھرة 

 

 

تم تعدٌل  25255224وفً تارٌخ  5454دمحم بشٌر سعد حسٌن النجار وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم     -  156

وبذلن 5ة ش  الفرٌك على عامر ـ  لسم مدٌنة نصر ـ الماھر 46بالدور الرابع بالعمار رلم  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم 

 5ٌمحى المٌد من السجل التجارى 

 

 

تم تعدٌل  25255224وفً تارٌخ  5454دمحم بشٌر سعد حسٌن النجار وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم     -  154

وبذلن 5ماھرة ش  الفرٌك على عامر ـ  لسم مدٌنة نصر ـ ال 46بالدور الرابع بالعمار رلم  2العنوان , وصؾ الـتؤشٌر:   ، شمة رلم 

 5ٌمحى المٌد من السجل التجارى 

 

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 شركة توصٌة بسٌطة ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة  :  -ھٌثم دمحم السٌد رجب وشرٌكته  -  1

اھدة الطٌور والشعاب المرجانٌة وؼٌرھا من النظم البٌئٌة المتمٌزة  . السٌاحة البٌئٌة وذلن بالامة وادارة النزل البٌئٌة وموالع مش  -1

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .

 الامة وتشؽٌل المخٌمات السٌاحٌة على أال ٌمل مستواھا عن ثبلث نجوم .  -2

امة وتشؽٌل الفنادق الثابتة والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلن سواء ،  ال  -3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255252وفً تارٌخ  13224سبك لٌدھا برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ض الشركة  : ھٌثم دمحم السٌد رجب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  ؼر -  2

السٌاحة البٌئٌة وذلن بالامة وادارة النزل البٌئٌة وموالع مشاھدة الطٌور والشعاب المرجانٌة وؼٌرھا من النظم البٌئٌة المتمٌزة  .   -1

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها .

 الامة وتشؽٌل المخٌمات السٌاحٌة على أال ٌمل مستواھا عن ثبلث نجوم .  -2

الامة وتشؽٌل الفنادق الثابتة والموتٌبلت والشمك واألجنحة الفندلٌة والمرى السٌاحٌة واألنشطة المكملة أو المرتبطة بذلن سواء ،    -3

 صؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطةتم تعدٌل النشاط , و25255252وفً تارٌخ  13224سبك لٌدھا برلم   

شركة توصٌة بسٌطة ، توصٌة بسٌطة  كانت خدمٌة أو ترفٌهٌة أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو  -ھٌثم دمحم السٌد رجب وشرٌكته  -  3

ا ثمافٌة واستكمال المنشؤت الخاصة بها والتوسع فٌها أال ٌمل مستواھا عن ثبلث نجوم وأال ٌزٌد اجمالى مساحة الوحدات المبٌعة منه

 على نصؾ اجمالى المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع .

 استصبلح وتجهٌز األراضى بالمرافك األساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع .  -4

 استزراع األراضى المستصلحة .  -5

الرى الحدٌثة فى  وٌشترط فى الحالتٌن أن تكون األراضى مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع ، وأن تستخدم طرق

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255252وفً تارٌخ  13224االستزراع ،  سبك لٌدھا برلم   

ھٌثم دمحم السٌد رجب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  كانت خدمٌة أو ترفٌهٌة أو رٌاضٌة أو تجارٌة أو ثمافٌة واستكمال المنشؤت  -  4

أال ٌمل مستواھا عن ثبلث نجوم وأال ٌزٌد اجمالى مساحة الوحدات المبٌعة منها على نصؾ اجمالى الخاصة بها والتوسع فٌها 

 المساحات المبنٌة من الطالة االٌوائٌة للمشروع .

 استصبلح وتجهٌز األراضى بالمرافك األساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع .  -4

 استزراع األراضى المستصلحة .  -5

لتٌن أن تكون األراضى مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع ، وأن تستخدم طرق الرى الحدٌثة فى وٌشترط فى الحا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255252وفً تارٌخ  13224االستزراع ،  سبك لٌدھا برلم   

 س الرى بطرٌك الؽمر.شركة توصٌة بسٌطة ، توصٌة بسٌطة  ولٌ -ھٌثم دمحم السٌد رجب وشرٌكته  -  5

 356، ومراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2554لسنة  355فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم 

بشؤن التنمٌة المتكاملة                فى شبه جزٌرة سٌناء . مع مراعاة أحكام  2514لسنة  14ومراعاة المانون رلم  2552لسنة 

ٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ،  سبك لٌدھا برلم   الموان

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255252وفً تارٌخ  13224

 ھٌثم دمحم السٌد رجب وشرٌكته ، توصٌة بسٌطة  ولٌس الرى بطرٌك الؽمر. -  6

 356، ومراعاة لرار رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة رلم  2554لسنة  355عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس الوزراء رلم فٌما 

بشؤن التنمٌة المتكاملة                فى شبه جزٌرة سٌناء . مع مراعاة أحكام  2514لسنة  14ومراعاة المانون رلم  2552لسنة 

ارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها . ،  سبك لٌدھا برلم   الموانٌن واللوائح والمرارات الس

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255252وفً تارٌخ  13224

 مبٌدكو لتجارة المبٌدات واالسمدة الزراعٌة ش.م.م ، شركة مساھمة  ؼرض الشركة ھو : -  4

 والتصدٌر ) فى حدود المسموح به لانونا ( .عموم االستٌراد  -1

تجارة كافة مبٌدات االفات الزراعٌة والصحة العامة واالسمدة والمخصبات والبذور وكٌماوٌات البناء والمعادن واالدوٌة  -2

 البٌطرٌة والمستلزمات والمعدات الزراعٌة .

 التوكٌبلت التجارٌة . -3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عموم التجارة والتورٌدات . -4

 الحبوب والحاصبلت الزراعٌة . تجارة -5

وفً تارٌخ  6242تجارة وتورٌد الكٌماوٌات العامة والمذٌبات واالمبلح المعدنٌة والكٌماوٌات المتخصصة ،  سبك لٌدھا برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255254

 تضامن  ؼرض الشركة انكم اٌجٌبت احمد جبلل سنجر وشركاه منطمة حرة عامة ، شركة -  2

صناعة وتجمٌع الوصبلت الكهربائٌة ومستلزماتها من اسبلن وكاببلت من النحاس أو األلمنٌوم معزولة أو ؼٌر معزولة  - أ

 بؤلطار مختلفة والواح النحاس 

بالطالة الشمسٌة  لمبات كهربائٌة تعمل -تجمٌع وتصنٌع األدوات واألجهزة الكهربائٌة التالٌة ) صاعك الناموس الكهربائى  - ب

 المكاوى والسخانات الكهربائٌة ( -

األدوات  -العلب الببلستٌكٌة بجمٌع أحجامها  -انتاج وتصنٌع منتجات الحمن الببلستٌكٌة ) مستلزمات التشطٌبات الكهربائٌة   -ج 

نشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تم تعدٌل ال25255255وفً تارٌخ  152226األلماع ،  سبك لٌدھا برلم    -المنزلٌة الببلستٌكٌة 

 تضامن

 أحمد جبلل سنجر وشرٌكتة ، شركة تضامن  ؼرض الشركة -  2

صناعة وتجمٌع الوصبلت الكهربائٌة ومستلزماتها من اسبلن وكاببلت من النحاس أو األلمنٌوم معزولة أو ؼٌر معزولة  - أ

 بؤلطار مختلفة والواح النحاس 

لمبات كهربائٌة تعمل بالطالة الشمسٌة  -الكهربائٌة التالٌة ) صاعك الناموس الكهربائى  تجمٌع وتصنٌع األدوات واألجهزة - ب

 المكاوى والسخانات الكهربائٌة ( -

األدوات  -العلب الببلستٌكٌة بجمٌع أحجامها  -انتاج وتصنٌع منتجات الحمن الببلستٌكٌة ) مستلزمات التشطٌبات الكهربائٌة   -ج 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 25255255وفً تارٌخ  152226األلماع ،  سبك لٌدھا برلم    -المنزلٌة الببلستٌكٌة 

 تضامن

أٌادى العدد المٌكانٌكٌة   -انكم اٌجٌبت احمد جبلل سنجر وشركاه منطمة حرة عامة ، شركة تضامن  لخٌوط الؽزل والنسٌج  -  15

البكر  -األجزاء الببلستٌكٌة لؤلجهزة المنزلٌة  -مستلزمات أدوات الدھان  -مستلزماتها زواٌا المواسٌر الببلستٌكٌة و -ومستلزماتها 

 انتاج  وتصنٌع مكونات الفٌش الكهربائٌة بجمٌع المماسات واألنواع وانتاج حبٌبات البولى اٌثلٌن والبولى بروبلٌن-الببلستٌن 

وفً تارٌخ  152226ؾ الكاببلت واألسبلن . ،  سبك لٌدھا برلم   انتاج وتصنٌع بكر بؤلطار مختلفة والى ٌدخل جزء منها فى ل -د

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25255255

زواٌا المواسٌر  -أٌادى العدد المٌكانٌكٌة  ومستلزماتها  -أحمد جبلل سنجر وشرٌكتة ، شركة تضامن  لخٌوط الؽزل والنسٌج  -  11

انتاج  وتصنٌع -البكر الببلستٌن  -األجزاء الببلستٌكٌة لؤلجهزة المنزلٌة  -ستلزمات أدوات الدھان م -الببلستٌكٌة ومستلزماتها 

 مكونات الفٌش الكهربائٌة بجمٌع المماسات واألنواع وانتاج حبٌبات البولى اٌثلٌن والبولى بروبلٌن

وفً تارٌخ  152226سبلن . ،  سبك لٌدھا برلم   انتاج وتصنٌع بكر بؤلطار مختلفة والى ٌدخل جزء منها فى لؾ الكاببلت واأل -د

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25255255

اإلسكندرٌة العمارٌة للبناء الحدٌث  ش.م.م ، شركة مساھمة  المٌام بجمٌع االعمال المتعلمة والمرتبطة باإلستثمار العماري  -  12

 -مرانٌة والمشروعات الصناعٌة والزراعٌة ولتحمٌك ھذا الؽرض المٌام بما ٌلً :وبمشروعات البناء  واإلسكان والتنمٌة الع

شراء األراضى او المشاركة علٌها وتمسٌمها ومدھا بالمرافك بؽرض الامة المنشآت علٌها على إختبلؾ انواعها بؽرض  - أ 

 .البناء او البٌع او التؤجٌر او ادارتها وكافة اعمال البنٌة األساسٌة لؤلراضى 

بناء العمارات بمختلؾ انواعها ومستوٌاتها وإدارتها وتملكها وتملٌن الوحدات او تؤجٌرھا واإلسكان ،  سبك لٌدھا برلم    - ب 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255256وفً تارٌخ  2465



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

واإلدراي بما فً ذلن المستشفٌات والمدارس ) فٌما اإلسكندرٌة العمارٌة للبناء الحدٌث  ش.م.م ، شركة مساھمة  التجاري  -  13

الٌتجاوز مرحلة التعلٌم الثانوي ( والمحبلت والموالت التجارٌة والمطاعم العامة والكافٌترٌات  ) الثابتة ( والصاالت الرٌاضٌة 

ا وتؤجٌرھا وإدارتها وإستؽبللها ) ولاعات المناسبات والمبانً الترفٌهٌة واألسواق والجراجات وكذا إلامة الفنادق وشراءھا وإٌجارھ

 فٌما عدا العائمة ( .

 عموم التصدٌر. -2 

 التسوٌك العماري للشركة وللؽٌر وادارة المشروعات ) فٌما عدا االدارة الفندلٌة ( . -3 

لتؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وصؾ ا25255256وفً تارٌخ  2465استصبلح واستزراع األراضً البور ،  سبك لٌدھا برلم    -4 

 شركة مساھمة

فدان فٌما عدا 1555اإلسكندرٌة العمارٌة للبناء الحدٌث  ش.م.م ، شركة مساھمة  والصحراوٌة او احدھما فً حدود ألل من  -  14

، وكذا مناطك 2552لسنة 356م ولرار رئٌس الجمهورٌة 2554لسنة  355المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزر اء رلم 

 ٌناء وحبلٌب وشبلتٌن .شبه جزٌرة س

 التجارة  والتوزٌع ) فٌما ھو مسموح به لانوناً ( . -5 

 المٌام باعمال المماوالت المتكاملة واإلنشاءات . -6 

 أعمال التورٌدات العمومٌة . -4 

 الدعاٌة واإلعبلن بكافه الوسائل المسموعه والممرإه والمرئٌه . -2 

 مماوالت انشاء الطرق والحفر . -2 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 25255256وفً تارٌخ  2465إلامة  وتنظٌم المعارض ،  سبك لٌدھا برلم    -15 

 مساھمة

اإلسكندرٌة العمارٌة للبناء الحدٌث  ش.م.م ، شركة مساھمة  ) بشرط الحصول على التراخٌص البلزمة لكل معرض على  -  15

 حدا(.  

مماوالت انشاء واصبلح وترمٌم وھدم وصٌانة المبانى  -13لمماوالت العامة المتكاملة والمتخصصة ا -12المماوالت العامة  -11

مماوالت انشاء محطات وشبكات المٌاه والصرؾ الصحى  مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط  -14

 استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة .

كة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها أو وٌجوز للشر 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255256وفً تارٌخ  2465التً لد تعاونها ،  سبك لٌدھا برلم   

كة مساھمة  على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن اإلسكندرٌة العمارٌة للبناء الحدٌث  ش.م.م ، شر -  16

وفً  2465تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدھا برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255256تارٌخ 

م ھذه الشركة ھو: جرٌن ھٌلز لؤلستثمار شركة مساھمه مإسسة وفماً ألحكام المانون المصرى. ، شركة مساھمة  ؼرض أس -  14

 الشركة ھو :

  

 األستثمار العمارى. -

  

 المماوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة. -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانوناً. -

 ٌر والتوكٌبلت التجارٌة .عموم األستٌراد والتصد -

 ألامة وإدارة المنشاءات التعلٌمٌة بما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى. -

إستصبلح وأستزراع األراضى البور أو الصحراوٌة وتجهٌزھا بالمرافك األساسٌة التى تجعلها لابلة لؤلستزراع وأستزراع  -

 األراضى المستصلحة.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم 25255256وفً تارٌخ  2622بكافة أنواعها والمبٌدات واألسمدة ،  سبك لٌدھا برلم   تجارة وإنتاج التماوى والبذور  -

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة

 جرٌن ھٌلز لبلستثمار العمارى والتنمٌة ش.م.م ، شركة مساھمة  ؼرض الشركة ھو : -  12

  

 األستثمار العمارى. -

  

 لمتكاملة.المماوالت العامة والمتخصصة وا -

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانوناً. -

 عموم األستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة . -

 ألامة وإدارة المنشاءات التعلٌمٌة بما ال ٌجاوز مرحلة التعلٌم الثانوى. -

تى تجعلها لابلة لؤلستزراع وأستزراع إستصبلح وأستزراع األراضى البور أو الصحراوٌة وتجهٌزھا بالمرافك األساسٌة ال -

 األراضى المستصلحة.

تم 25255256وفً تارٌخ  2622تجارة وإنتاج التماوى والبذور بكافة أنواعها والمبٌدات واألسمدة ،  سبك لٌدھا برلم    -

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة

ساھمه مإسسة وفماً ألحكام المانون المصرى. ، شركة مساھمة  أسم ھذه الشركة ھو: جرٌن ھٌلز لؤلستثمار شركة م -  12

 والمخصبات الزراعٌة واألدوٌة البٌطرٌة ومبٌدات الصحة العامة.

لسنة  121فى شؤن تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة والمانون رلم  1222لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -

 ه وال ٌنشىء تؤسٌس الشركة أى حك فى مزاولةفى شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌبلت 1222

  

    

ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

 الؽرض. 

وفً  2622دھا برلم   مع مراعاه أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط أستصدار التراخٌص ،  سبك لٌ -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255256تارٌخ 

جرٌن ھٌلز لبلستثمار العمارى والتنمٌة ش.م.م ، شركة مساھمة  والمخصبات الزراعٌة واألدوٌة البٌطرٌة ومبٌدات الصحة  -  25

 العامة.

لسنة  121تنظٌم أعمال الوكالة التجارٌة والمانون رلم فى شؤن  1222لسنة  125تلتزم الشركة بؤحكام المانون رلم  -

 فى شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌبلته وال ٌنشىء تؤسٌس الشركة أى حك فى مزاولة 1222

  

    

ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا 

 الؽرض. 

وفً  2622مع مراعاه أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط أستصدار التراخٌص ،  سبك لٌدھا برلم    -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255256تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

، شركة مساھمة  البلزمة أسم ھذه الشركة ھو: جرٌن ھٌلز لؤلستثمار شركة مساھمه مإسسة وفماً ألحكام المانون المصرى.  -  21

 لممارسة ھذه األنشطة .

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التى تزاول أعماالً شبٌه  -

تشترٌها أو بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج ،كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255256وفً تارٌخ  2622تلحمها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدھا برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساھمة

 جرٌن ھٌلز لبلستثمار العمارى والتنمٌة ش.م.م ، شركة مساھمة  البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . -  22

كة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التى تزاول أعماالً شبٌه وٌجوز للشر -

بؤعمالها أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج ،كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255256وفً تارٌخ  2622ٌذٌة. ،  سبك لٌدھا برلم   تلحمها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنف

 التؤشٌر:  شركة مساھمة

امٌر طلعت بالى و شرٌكه ، شركة تضامن  ؼرض الشركة : الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة والعصائر  -  23

الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المباشرة نشاطها ،   والمثلجات  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح السارٌة وعلى

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25255256وفً تارٌخ  13134سبك لٌدھا برلم   

 امٌر طلعت بالى  رفله و شرٌكٌه ، شركة تضامن  ؼرض الشركة : الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة والعصائر -  24

والمثلجات  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المباشرة نشاطها ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25255256وفً تارٌخ  13134سبك لٌدھا برلم   

: الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة والعصائر  امٌر طلعت بالى و شرٌكه ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة -  25

والمثلجات  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المباشرة نشاطها ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255256وفً تارٌخ  13134سبك لٌدھا برلم   

امٌر طلعت بالى  رفله و شرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة : الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المواد الؽذائٌة والعصائر  -  26

والمثلجات  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة المباشرة نشاطها ،  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255256تارٌخ  وفً 13134سبك لٌدھا برلم   

الامةوتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتكرٌر وتعبئه   الزٌوت -1شركه دمحم عبد المادر موسً رزق وشرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة   -  24

الحصول على كافه التراخٌص الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة المواد الؽذائٌة  وعلى الشركه  -3عموم التورٌدات -2النباتٌة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255256وفً تارٌخ  242اللزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدھا برلم   

إلامة و تشؽٌل مصنع الستخبلص و تكرٌر و  شمال افرٌمٌا الستخبلص الزٌوت النباتٌة ، ذات مسئولٌة محدودة  " -  22

 اتٌة بكافة انواعها .تعبئة الزٌوت النب

 تصنٌع أعبلؾ الدواجن و الماشٌة . "

 وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة ، ونشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة االنشطة . 

الها او التً لد تعاونها علً وٌجوز للشركة ان تشترن باي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرھا التً تزاول اعماال شبٌهة بؤعم

تحمٌك ؼرضها فً مصر او فً الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فٌها او تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25255252وفً تارٌخ  13211لٌدھا برلم   

 -، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة ھـو: Falcon Marineعمال البحرٌة وشحن وتفرٌػ السفنفالكون مارٌن لؤل -  22

 التخلٌص الجمركً  "

 تموٌن السفن وأعمال اللحام "

 التورٌدات العمومٌة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تمدٌم الخدمات اللوجٌستٌة "

 إلامة وتشؽٌل المخازن والمستودعات )عدا مخازن الكٌماوٌات والمواد الخطرة( "

 مماوالت العامةال "

 عد وحصر وتداول الحاوٌات "

 الشحن والتفرٌػ "

 -تمدٌم الخدمات البترولٌة المساندة الحفر واالستكشاؾ وتشمل: "

 صٌانة آبار البترول وتنشطٌها -

 صٌانة معدات الحفر والمضخات البترولٌة -

 حفر آبار المٌاه واآلبار ؼٌر العمٌمة البلزمة ألؼراض البترول -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25255252وفً تارٌخ  14553لٌدھا برلم    ،  سبك -

، ذات مسئولٌة محدودة  األعمال المدنٌة المكملة  Falcon Marineفالكون مارٌن لؤلعمال البحرٌة وشحن وتفرٌػ السفن -  35

 ألعمال الحفر والصٌانة

 ال الؽوص تحت المٌاهمعالجة األسطح من الترسٌبات وأعم -

 الخدمات المتعلمة بإنزال مواسٌر التؽلٌؾ وأنابٌب اإلنتاج -

 الخدمات المتعلمة باالستكشاؾ البترولً -

 الوساطة التجارٌة "

إدارة وتشؽٌل وبٌع وشراء واستئجار الصٌانة المتنملة للسفن )المائمة بالفعل والسابك الحصول علً ترخٌص لها من  "

 .الجهات المعنٌة(

 المٌام بجمٌع أعمال األشؽال البحرٌة وعملٌات إنماذ السفن "

تم تعدٌل النشاط , 25255252وفً تارٌخ  14553وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ،  سبك لٌدھا برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

، ذات مسئولٌة محدودة  ، وبشرط استصدار  Falcon Marineفنفالكون مارٌن لؤلعمال البحرٌة وشحن وتفرٌػ الس -  31

التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماالً 

تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها شبٌهة بؤعمالها أو التً لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 25255252وفً تارٌخ  14553بها وذلن طبماً ألحكام المانون. ،  سبك لٌدھا برلم   

 مسئولٌة محدودة

اللبان ومشتماتها شركة ابراھٌم عطٌة ابراھٌم عطٌة وشرٌكه ، توصٌة بسٌطة  الامة وتشؽٌل مصنع لتنصنٌع جمٌع منتجات ا -  32

والصناعات الؽذائٌة وتعبئة منتجات الشركة فمط وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدھا 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255212وفً تارٌخ  2142برلم   

سٌطة  الامة وتشؽٌل مصنع لتنصنٌع جمٌع منتجات االلبان ومشتماتها ابراھٌم عطٌه ابراھٌم عطٌه وشرٌكه ، توصٌة ب -  33

والصناعات الؽذائٌة وتعبئة منتجات الشركة فمط وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدھا 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255212وفً تارٌخ  2142برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المصرٌه السوٌسرٌه لتصنٌع منتجات االلبان ، توصٌة بسٌطة  الامة وتشؽٌل  -فوزي عبد الحمٌد مصطفً طه وشرٌكه  -  34

مصنع لتنصنٌع جمٌع منتجات االلبان ومشتماتها والصناعات الؽذائٌة وتعبئة منتجات الشركة فمط وعلى الشركة الحصول على كافة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة 25255212وفً تارٌخ  2142بك لٌدھا برلم   التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ،  س

 بسٌطة

ابراھٌم عطٌه ابراھٌم عطٌه وشركاه ، توصٌة بسٌطة  الامة وتشؽٌل مصنع لتنصنٌع جمٌع منتجات االلبان ومشتماتها  -  35

على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها ،  سبك لٌدھا والصناعات الؽذائٌة وتعبئة منتجات الشركة فمط وعلى الشركة الحصول 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255212وفً تارٌخ  2142برلم   

إلامة وتشؽٌل مصنع إلعادة تدوٌر  -1ش.م.م ، شركة مساھمة    J.S.T MISRجا.إس.تى مصر إلعادة تدوٌر مخلفات  -  36

 ات والمعدات للشركات المصانع .تورٌد المهم -المخلفات 

 مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة. 

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماال شبٌهة بؤعمالها   أو  

د تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها         أو التً ل

تم تعدٌل النشاط , 25255212وفً تارٌخ  15412تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدھا برلم   

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة

الامة وتشؽٌل مصنع لصناعة االوانى المنزلٌة من خام  -1الملكة لصناعة االوانى المنزلٌة ش.م.م ، شركة مساھمة   -  34

عموم االستٌراد  -2 5االلمونٌوم والتٌفال واالستانلس العاج وتصنٌع االالت الخاصة باالوانً ودھان المعادن بكافة اشكالها وانواعها 

لسنة  121والمانون رلم  1222لسنه   125ارٌة وعموم التورٌدات  وتلتزم الشركة بلحكام المانون رلم والتصدٌر والتوكٌبلت التج

فى شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة وسجل المستوردٌن وتعدٌبلته وال ٌنشً تاسٌس الشركة اي حك فى مزاولة ؼرضها  1222

تم تعدٌل النشاط , 25255212وفً تارٌخ  4243بك لٌدھا برلم   االبعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها ،  س

 وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة

الملكة لصناعة االوانى المنزلٌة ش.م.م ، شركة مساھمة  من الجهات المختصة وبما الٌخل باحكام الموانٌن المنظمة لهذا  -  32

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554 لسنة 355الؽرض وذلن مع مراعاة لرار رئٌس مجلس الوزاراء رلم 

واحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وذلن ٌشترط اصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذة االنشطة .وذلن مع مراعاةأحكام 

للشركة أن تكون لها الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة.وٌجوز 

تم 25255212وفً تارٌخ  4243مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول ،  سبك لٌدھا برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً الملكة لصناعة االوانى المنزلٌة ش.م.م ، شركة مساھمة  أعماال شبٌهة بؤعمالها أو التً  -  32

مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو ت شترٌها أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255212وفً تارٌخ  4243التنفٌذٌة . ،  سبك لٌدھا برلم   

                                                                                                                              سكندرٌة ببلست لتجارة الخامات والتوكٌبلت العالمٌة ش.م.م ، شركة مساھمة  ؼرض الشركة بعد التعدٌل :                               ا -  45

 وم التجارة وعلى االخص فى مجال خامات الببلستٌن والكٌماوٌات ومستلزماتها. عم (1

 عموم التصدٌــــــــــــــــر . (2

 التوكٌبلت التجارٌة فى حدود المسموح به لانونا  . (3

 (                التخلٌص الجمركى 5استٌراد خامات الببلستٌن ومستلزماتها.  (4

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 25255213وفً تارٌخ  15415نون ،  سبك لٌدھا برلم   تلتزم الشركة بؤحكام الما

 مساھمة

 121و  المانون رلم  1222لسنة   125اسكندرٌة ببلست لتجارة الخامات والتوكٌبلت العالمٌة ش.م.م ، شركة مساھمة  رلم  -  41

نشىء تؤسٌس الشركة أى حك فى مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول على فى شؤن سجل المستوردٌن وتعدٌبلته ، وال ٌ 1222لسنة 

التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة  وبما ال ٌخل بؤحكام الموانٌن المنظمة لهذا الؽرض .مع مراعاة أحكام 

شطة  وٌجوز للشركة أن تكون لها الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه االن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفً  15415مصلحة أو تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التى تزاول أعمال شبٌهة بؤعمالها ،  سبك لٌدھا برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255213تارٌخ 

ش.م.م ، شركة مساھمة  أو التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى  اسكندرٌة ببلست لتجارة الخامات والتوكٌبلت العالمٌة -  42

مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما الحكام المانون والئحته 

 لتؤشٌر:  شركة مساھمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ ا25255213وفً تارٌخ  15415التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدھا برلم   

                                                                                                           شنوان للتجارة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة بعد التعدٌل    :                                                       -  43

                                                           تجارة وتورٌد الحدٌد.                                                                                                          -1

تم تعدٌل النشاط , 25255213وفً تارٌخ  5543  الامة وتشؽٌل مصنع لتكسٌر وكبس الحدٌد والنحاس ،  سبك لٌدھا برلم  -2

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

شنوان للتجارة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار  -  44

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن                     التراخٌص  البلزمة للممارسة ھذه االنشطة .                        

باي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التى تزاول اعماال شبٌهة باعماھبل او التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او 

الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة . ،  سبك  الخارج كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25255213وفً تارٌخ  5543لٌدھا برلم   

 احمد عادل عبد العزٌز علً دمحم وشرٌكه ، شركة تضامن  ؼرض الشركة :  -  45

و اعادة تدوٌر الزٌوت و المذٌبات العضوٌة واالحماض  الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع وتعبئة و تنمٌة و فلترة و لص -1

 الدھنٌة و مشتماتها والتنر.

 عموم التجارة )فً كل ما ھو مسموح به لانونا( -2

 -مع التزام الشركة :

 افراد حسابات مالٌة مستملة ومنفصلة ومركز مالى خاص لكل نشاط على حده وفما لمواعد المحاسبة المصرٌة . -

نٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبك لٌدھا باحكام الموا -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25255213وفً تارٌخ  15224برلم   

 دمحم ناجح حامد دمحم عبدربه وشرٌكه ، شركة تضامن  ؼرض الشركة  -  46

 هٌز األراضً بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. واستزراع األراضً المستصلحة. وٌشترط فًاستصبلح وتج

 ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة فى االستزراع

 ولٌس الري بطرٌك 

 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355رئٌس الوزراء رلم . فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار 

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25255216وفً تارٌخ  13444تربٌة ،  سبك لٌدھا برلم   

دمحم ناجح حامد دمحم عبدربه وشرٌكه ، شركة تضامن  جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو  -  44

 التفرٌخ أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم.

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع ونعبئة وتؽلٌؾ الحاصبلت الزراعٌة.

 لخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة والمنتجات الصناعٌة والمواد الؽذائٌة وتبرٌدھا أوالامة وتشؽٌل الثبلجات والمحطات ا

 تجمٌدھا.    الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع مواد البناء فٌما عداء الحدٌد واالسمنت 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ة نشاطها. ،  مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25255216وفً تارٌخ  13444سبك لٌدھا برلم   

 سبٌد العالمٌة للتجارة والتوزٌع ش.م.م ، شركة مساھمة  ؼرض الشركة ھو :  -  42

  

 ـ التجارة العامة واإلستٌراد والتصدٌر )فى كل ما ھو مسموح به لانوناً(. 1

 ت التجارٌة.ـ التوكٌبل2

ـ تمدٌم اإلستشارات )فٌما عدا اإلستشارات المانونٌة واإلستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة فى مجال  3

( من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة وكذا اإلستشارات والدراسات المالٌة 24األوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة )

 متعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأس المال أو اإلستحواذ(.ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25255216وفً تارٌخ  15256ـ تمدٌم خدمات النمل والشحن لحساب ،  سبك لٌدھا برلم    4

 شركة مساھمة

 ر.سبٌد العالمٌة للتجارة والتوزٌع ش.م.م ، شركة مساھمة  الشركة أو لحساب الؽٌ -  42

 ـ إلامة وتشؽٌل مصنع. 5

 إلنتاج وتعبئة وتؽلٌؾ الحلوٌات والمعجنات والبٌتزا والفطائر وكافة المعجنات الؽذائٌة. "

 إلنتاج وتعبئة األلبان السائلة والمركزة والمجففة والزبادى. "

 لتصنٌع وتعبئة العصائر الطبٌعٌة والصناعٌة والمركزة. "

 عه وأشكاله وأحجامه.لتصنٌع وتعبئة الشاى بكافة أنوا "

 لتصنٌع البن والمهوة سرٌعة التحضٌر. "

 لتصنٌع الحبلوة الطحٌنٌة والطحٌنة بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها. "

تم تعدٌل النشاط 25255216وفً تارٌخ  15256لتجهٌز وتعبئة األعشاب الطبٌة والعطرٌة بمختلؾ ،  سبك لٌدھا برلم    "

 ھمة, وصؾ التؤشٌر:  شركة مسا

 سبٌد العالمٌة للتجارة والتوزٌع ش.م.م ، شركة مساھمة  انواعها واألعشاب الطبٌعٌة. -  55

 لتصنٌع كافة أنواع المواد الؽذائٌة ومشتمبلتها بمختلؾ مراحلها. "

  

 ـ  توزٌع وتورٌد وبٌع وصٌانة ودعم الحاسبات األلٌة ونظم التشؽٌل وملحمات التشؽٌل. 6

برمجٌات والتطبٌمات والخدمات والمنتجات المتعلمة بتكنولوجٌا المعلومات واإللتصاد والشبكات واإلتصاالت ـ  تورٌد وتطبٌك  ال 4

 )دون إلامة شبكات اإلتصاالت(.

ـ  وضع نظم تشؽٌل الخدمات البنكٌة من خبلل اإلنترنت وتمدٌم خدمات الدفع اإللكترونى وتداول الوثائك المإلتة إلكترونٌاً مع  2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255216وفً تارٌخ  15256سبك لٌدھا برلم   مراعاة ،  

 سبٌد العالمٌة للتجارة والتوزٌع ش.م.م ، شركة مساھمة  أحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة. -  51

 بللة.ـ إلامة وتشؽٌل مصنع للصناعات الهندسٌة والمعدنٌة والببلستٌن وأمواس الح 2

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وفٌما ٌخص نشاط التصنٌع تمع المسئولٌة كاملة على عاتك الشركة  فى الحصول على تراخٌص مزاولة النشاط فى ھذا المولع وعلى 

األخص الحصول على موافمة ھٌئة التنمٌة الصناعٌة فى حالة إلامة المشروع داخل أو خارج المناطك الصناعٌة دون أدنى مسئولٌة 

 ئلستثمار والمناطك الحرة فى ھذا الشؤن.على الهٌئة العامة ل

  

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  15256ومع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات ،  سبك لٌدھا برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساھمة

على كافة التراخٌص البلزمة  سبٌد العالمٌة للتجارة والتوزٌع ش.م.م ، شركة مساھمة  السارٌة وعلى األخص الحصول -  52

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255216وفً تارٌخ  15256لمباشرة النشاط. ،  سبك لٌدھا برلم   

( عموم التصدٌر 1، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة ھو :  African Trade Hubالمحور االفرٌمى للتجارة   -  53

 والتوكٌبلت التجارٌة .

 (عموم التجارة والتورٌدات .2                         

فً شؤن تنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة ، والٌنشئ تؤسٌس الشركة أي حك فً  1222لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم    

الٌخل بؤحكام الموانٌٌن مزاولة ؼرضها اال بعد الحصول علً التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها من الجهات المختصة وبما 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 25255216وفً تارٌخ  13224المنظمة لهذا الؽرض. ،  سبك لٌدھا برلم   

 محدودة

 ش.م.م ، شركة مساھمة  ؼرض الشركة : Blue Waves Logisticبلو وٌفز لوجٌستٌن -  54

 االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة

 فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال 1222لسنه  121والمانون رلم  1222لسنه  125تزم الشركه باحكام المانون رلم تل

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

 الموانٌن المنظمة لهذا الؽرضمن الجهات المختصة وبما ال ٌخل باحكام 

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25255216وفً تارٌخ  13222تمدٌم الخدمات اللوجستٌه بكافة انواعها ،  سبك لٌدھا برلم    -

 شركة مساھمة

ومٌكانٌكٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة ھو : المماوالت والتورٌدات باور ترند للتورٌدات الكهر -  55

 الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة وعموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة )فٌما عدا الكمبٌوتر( 

 لممارسة ھذه األنشطة. وذلن مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة

وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التً 

 لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فً مصر أو الخارج. كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها ،  سبك لٌدھا برلم  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25255216وفً تارٌخ  3365

باور ترند للتورٌدات الكهرومٌكانٌكٌة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  أو تلحمها بها وذلن طبماً ألحكام المانون والئحته  -  56

 ل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةتم تعد25255216ٌوفً تارٌخ  3365التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدھا برلم   

ش.م.م ، شركة مساھمة  والشحن والتفرٌػ وأعمال الوكالة المبلحٌة )ال ٌشمل  Blue Waves Logisticبلو وٌفز لوجٌستٌن -  54

 ذلن خدمات نمل السائحٌن( وفً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ط النمل الدولى البحرى للبضائع والنمل البرى حدود المسموح به لانوناً والتخلٌص الجمركى و خدمات البوالص المجمعة.  )نشا

للبضائع والٌتم مزاولة نشاط النمل البرى للركاب والبضائع والمهمات وخدمات النمل داخل المطر المصرى او خارجه االبعد المٌد 

 برى بسجل الناللٌن واستخراج التراخٌص البلزمة بمزاولة النشاط من الهٌئة العامة للطرق والكبارى والنمل ال

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255216وفً تارٌخ  13222وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح ،  سبك لٌدھا برلم   

 التؤشٌر:  شركة مساھمة

ش.م.م ، شركة مساھمة  والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص  Blue Waves Logisticبلو وٌفز لوجٌستٌن -  52

 ة ھذه األنشطة .البلزمة لممارس

وٌجوز للشركة أن تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا 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 لٌدھا 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255216وفً تارٌخ  13222رلم   ب

ش.م.م ، شركة مساھمة  ؼرض الشركة  Target for Human Resources Servicesتارجت لخدمات الموارد البشرٌة  -  52

 ھو :

سطة أفراده من العمالة الفنٌة المدربة تمدٌم الخدمات الفنٌة والصناعٌة واإلدارٌة والتعبئة والتؽلٌؾ للشركات بوا - 1

والمتخصصة ممابل عمولة على أن ٌتحمل الؽٌر كافة التكالٌؾ المرتبطة بهذه العمالة على أال ٌتضمن ذلن إلحاق العمالة المصرٌة 

 بخارج جمهورٌة مصر العربٌة.

 ء لحساب الشركة أو لحساب الؽٌر.التدرٌب اإلدارى والفنى والمهنى للتؤھٌل فى كافة مجاالت العمل الوظٌفى سوا - 2

وفً تارٌخ  6312تمدٌم اإلستشارات اإلدارٌة والهندسٌة والفنٌة والرٌاضٌة وإجراء الدراسات ،  سبك لٌدھا برلم    - 3

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255214

ش.م.م ، شركة مساھمة  والبحوث العلمٌة  Target for Human Resources Servicesتارجت لخدمات الموارد البشرٌة  -  65

 فى مختلؾ المجاالت.

(   وخدمات الموارد البشرٌة من حسابات وأجور سواء لحساب الشركة أو لحساب outsourcingتمدٌم خدمات التعهٌد) - 4

 الؽٌر.

معارض واألسواق الدولٌة لكل تنظٌم عمد الندوات والمإتمرات العلمٌة والمعارض شرٌطة الحصول على موافمة ھٌئة ال - 5

 عرض على حدا.

 الدعاٌة واإلعبلن. - 6

 عموم المماوالت الفنٌة والتورٌدات. - 4

المٌام بتمدٌم جمٌع خدمات اإلستشارات اإلدارٌة من إعداد الهٌاكل التنظٌمٌة، وتحلٌل الوظائؾ، وإعداد خطط األعمال،  - 2

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255214وفً تارٌخ  6312إعداد ،  سبك لٌدھا برلم   

ش.م.م ، شركة مساھمة  األعمال  Target for Human Resources Servicesتارجت لخدمات الموارد البشرٌة  -  61

البشرٌة، المساعدة  اإلستراتٌجٌة، تكوٌن اإلستراتٌجٌة العامة، تمدٌم نصائح لئلدارة بجمٌع أنواعها كإعداد وتطبٌك نظم تمٌٌم الموارد

فى إستمطاب الموارد البشرٌة، إعداد خطط إدارة العملٌات ودراسات إدارة العملٌات بؤنواعها، إعداد خطط التدرٌب، تمدٌم دورات 

ٌعٌة تدرٌبٌة فى جمٌع مجاالت اإلدارة وإعداد برامج تدرٌبٌة خاصة، المٌام بجٌمع أنواع التحلٌبلت اإلدارٌة والمالٌة والتسوٌمٌة والب

 للجهات والهٌئات واألفراد.

تم تعدٌل النشاط 25255214وفً تارٌخ  6312إعداد دراسات الجدوى، المٌام بتمدٌم جمٌع خدمات ،  سبك لٌدھا برلم    - 2

 , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مة  اإلستشارات ش.م.م ، شركة مساھ Target for Human Resources Servicesتارجت لخدمات الموارد البشرٌة  -  62

التسوٌمٌة من أبحاث تسوٌك، إعداد خطط تسوٌمٌة، إعداد برامج تسوٌك ومبٌعات، تمدٌم برامج تدرٌبٌة فى مجال التسوٌك، تمدٌم 

برامج تدرٌبٌة فى مجال المبٌعات، إعداد برامج تحسٌن الصورة الذھنٌة، إعداد خطط التسوٌك اإلستراتٌجٌة، تكوٌن المزٌج التسوٌمى 

 إلتصاالت التسوٌمٌة المتكاملة.وخطط ا

 إعداد دراسات وتخطٌط شبكات التوزٌع واإلمداد من تدرٌب وتصمٌم وتمٌٌم. - 15

 تمدٌم خدمات التخلٌص الجمركى والتورٌدات البحرٌة وتموٌن السفن وخدمات الشحن. - 11

 , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة تم تعدٌل النشاط25255214وفً تارٌخ  6312تمدٌم خدمات ،  سبك لٌدھا برلم    - 12

 ش.م.م ، شركة مساھمة  العد والحصر. Target for Human Resources Servicesتارجت لخدمات الموارد البشرٌة  -  63

 تمدٌم خدمات الوزن سواء لحساب الشركة أو لحساب الؽٌر. - 13

بترولٌة المساندة لعملٌات الحفر واإلستكشاؾ تمدٌم خدمات والمٌام بدورات تدرٌبٌة متخصصة فى مجال الخدمات ال - 14

 واإلنتاج وصٌانة اآلبار والمنصات البحرٌة بواسطة الخبراء المختصٌن.

 تورٌد وتركٌب وتشؽٌل وتصمٌم أنظمة التحكم وأنظمة توفٌر ا لطالة وأنظمة التٌار الخفٌؾ والضؽط العالى. - 15

 جهاز الحفر ولطع الؽٌار. تمدٌم خدمات الحفر وصٌانة آبار النفط ومعدات - 16

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25255214وفً تارٌخ  6312إصبلح رإوس اآلبار وإختبار ،  سبك لٌدھا برلم    - 14

 شركة مساھمة

ش.م.م ، شركة مساھمة  األحمال لمعدات  Target for Human Resources Servicesتارجت لخدمات الموارد البشرٌة  -  64

 مواسٌر وإختبار لدرة اإلنتاج لآلبار، ولٌاس ضخ ؼاز الهٌدروجٌن وإنزال المعدات داخل اآلبار ولٌاس محطات الكهرباء.رفع ال

 توفٌر الخدمات البترولٌة بواسطة العمالة والخبراء المدربة البلزمة لشركات البترول والؽاز. - 12

 المهنٌة. توفٌر خدمات الحماٌة واألمن الصناعى والسبلمة والصحة - 12

 معاٌنة السفن والبضائع وتمدٌر األضرار الوالعة علٌها. - 25

وكل ما سبك )فٌما عدا اإلستشارات المانونٌة واإلستشارات المالٌة عن األوراق المالٌة ألنشطة الشركات العاملة ،  سبك لٌدھا برلم   

 ةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھم25255214وفً تارٌخ  6312

ش.م.م ، شركة مساھمة  فى مجال  Target for Human Resources Servicesتارجت لخدمات الموارد البشرٌة  -  65

( من لانون سوق رأس المال والئحته التنفٌذٌة وكذا اإلستشارات والدراسات المالٌة 24األوراق المالٌة المنصوص علٌها فى المادة )

 س المال أو اإلستحواذ(.المتعلمة بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة رأ

  

 .2552لسنة  451،  2553لسنة  525مع مراعاة لرارى وزٌر النمل رلمى 

  

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة. ،  سبك لٌدھا 

 صؾ التؤشٌر:  شركة مساھمةتم تعدٌل النشاط , و25255214وفً تارٌخ  6312برلم   

-، شركة مساھمة   Al-Fath For Stevedoring And Martimeالفتح للشحن والتفرٌػ واألعمال البحرٌة   -  66

 اعمال الوكالة المبلحٌة) الٌشمل خدمات نمل السائحٌن ( فى حدود المسموج بة لانونا. 

 ل البحري .المماوالت العامة و المتكاملة و المتخصصة فى مجال النم -
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 146 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المٌام بجمٌع اعمال شحن وتفرٌؾ السفن . -

تمدٌم االستشارات البحري وتكنولوجٌا المعلومات ) فٌما عدا االستشارات المانونٌة و االستشارات و الدراسات المتعلمة  -

ة الشركات العاملة فى مجال بالتمٌٌم بمناسبة زٌادة راس المال و االستحواذ وكذا االستشارات المالٌة عن االوراق المالٌة النشط

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة 25255214وفً تارٌخ  12522االوراق المالٌة المنصوص علٌها ،  سبك لٌدھا برلم   

 مساھمة

 24، شركة مساھمة  فى المادة  Al-Fath For Stevedoring And Martimeالفتح للشحن والتفرٌػ واألعمال البحرٌة   -  64

 لانون سوق رااس المال والئحتة التنفذٌة ( .من 

 . 2المٌام باعمال التخزٌن واستعبلل المخازن و المستودعات )عدا مخازن الكٌماوٌات و المواد الخطرة  -

 المٌام باعمال التخلٌص الجمركً و البوالص المجمعة . -

 تموٌن السفن بالولود و الؼذٌة و االمدادات البحرٌة. -

اٌجار واستئجار وادارة وتشؽٌل وصٌانة وتنظٌؾ السفن و الماطرات و المعدات البحرٌة ) دون انشاء مركز بٌع وشراء و  -

 صٌانة وفٌما عدا التاجٌر التموٌلً ( 

 المماوالت العامة و المتكاملة . -

شركة  تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر: 25255214وفً تارٌخ  12522عموم التورٌدات ،  سبك لٌدھا برلم    -

 مساھمة

 ، شركة مساھمة  البحرٌة . Al-Fath For Stevedoring And Martimeالفتح للشحن والتفرٌػ واألعمال البحرٌة   -  62

 بٌع وشراء و اٌجار وتداول و تخزٌن الحاوٌات . -

 -و الصنادل و المواعٌن  تمدٌم اللنشات الماطرة -المٌام باعمال االشؽال البحرٌة وتشمل )فن وتثبٌت الحاوٌات على السفن  -

اعمال الدھان و  -وتعتٌك وتحمٌل وتستٌؾ البضائع بالساحات وعلى وسائل النمل البرٌة المختلفة  -اعمال نظافة عنابر السفن 

 تموٌن وتطمٌم السفن (  -المراشمة للسفن

 التجارة العامة و التوزٌع فٌما ھو مسموح بة لانونا . -

وفً تارٌخ  12522لبضائع و النمل البري الدولً للبضائع )والٌتم ،  سبك لٌدھا برلم   تمدٌم خدمات النمل البري ل -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255214

، شركة مساھمة  مزاولة نشاط  Al-Fath For Stevedoring And Martimeالفتح للشحن والتفرٌػ واألعمال البحرٌة   -  62

اب و البضائع و المهمات وخدمات النمل داخل المطر المري او خارجة اال بعد المٌد بسجل الناللٌن واستخراج النمل البري للرك

 التراخٌص البلزمة لمزاولة النشاط من الهٌئة العامة العامة للطرق و الكباري و النمل البري (

 ھو مسموح بة لانونا .االستٌراد و التصدٌر و التوكٌبلت التجارٌة و التورٌدات العمومٌة فٌما  -

فى شان سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال الوكالة التجارٌة . والٌنشئ تاسٌس 1222لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25255214وفً تارٌخ  12522الشركة اى حك فى مزاولة ؼرضها االبعد ،  سبك لٌدھا برلم   

 ةشركة مساھم

، شركة مساھمة  الحصول على  Al-Fath For Stevedoring And Martimeالفتح للشحن والتفرٌػ واألعمال البحرٌة   -  45

 التراخٌص البلزمة لمزاولة من الجهات المختصة وبما الٌخل باحكام الموانٌن النمظمة لهذا الؽرض .

 شرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذة االنشطة  .مع مراعاة احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة وب
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وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجة من الوجوة مع الشركات وؼٌرھا التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او التى 

او تشترٌها او تلحمها بها وذلن لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر او الخارج . كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفة 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25255214وفً تارٌخ  12522طبما الحكام المانون والئحتة التنفذٌة ،  سبك لٌدھا برلم   

 شركة مساھمة

( ، ENGINEERING  GSS) GSS FOR INSPECTION & CONSULTINGجً اس اس للتفتٌش و االستشارات الهندسٌه   -  41

المٌام بؤعمال المرالبه والتفتٌش الهندسى على االعمال البحرٌه للسفن والمنصات البحرٌه والتفتٌش  -ت مسئولٌة محدودة  ذا

 على صهارٌج وانابٌب البترول والؽاز الطبٌعى فى البر والبحر وتمٌم موالع البترول والبتروكٌماوٌات 

 البلزمه فٌها . التفتٌش على االوناش ومعدات الرفع وعمل االختبارات -

وتمدٌم عموم االستشارات وبخاصه الهندسٌه والفنٌه ) فٌما عدا االستشارات المانونٌه واالستشارات والدراسات المتعلمه  -

وفً تارٌخ  12524بالتمٌم بمناسبه زٌاده رأس المال واالستحواز وكذا االستشارات المالٌه عن االوراق المالٌه ،  سبك لٌدھا برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25255214

( ، ENGINEERING  GSS) GSS FOR INSPECTION & CONSULTINGجً اس اس للتفتٌش و االستشارات الهندسٌه   -  42

وق المال من لانون س 24ذات مسئولٌة محدودة  النشطه الشركات العامله فى مجال االوراق المالٌه المنصوص علٌها فى الماده 

 والئحته التنفٌذٌه(

  

مع مراعاه أحكام الموانٌن واللوائح السارٌه وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسه ھذه االنشطه وٌجوز للشركه  -

ان تكون لها مصلحه او تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التى تزاول أعماال شبٌه بؤعمالها او التى لد تعاونها على 

تحمٌك ؼرضها فى مصر او فى الخارج. كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات السالفه او تشترٌها او تلحمها بها وذلن طبما الحاكام 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25255214وفً تارٌخ  12524المانون . ،  سبك لٌدھا برلم   

 ( ، شركة تضامن  ؼرض الشركة .2514لسنه  42ي وشرٌكه)لانون جمال سعٌد دمحمعبد العظٌم ھند -  43

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل واالعشاب الطبٌة والنباتات الطبٌة والمواد -1

 دى الؽٌر.الكٌماوٌة والؽذائٌة واالؼذٌة الطبٌة الخاصة واضافات االعبلؾ والمستلزمات الطبٌة وتصنٌعها ل

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات الطبٌة بكافة انواعها ...) كالجبس الفٌبر والشاش والمطن ... وؼٌرھا( -2

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لتعبئة المواد الؽذائٌة   -3

تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  2232تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذالن النتاج السبلالت او ،  سبك لٌدھا برلم   - 4

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

 جمال سعٌد دمحم عبدالعظٌم ھندي وشركاه ، شركة تضامن  ؼرض الشركة . -  44

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل واالعشاب الطبٌة والنباتات الطبٌة والمواد -1

 ؽذائٌة واالؼذٌة الطبٌة الخاصة واضافات االعبلؾ والمستلزمات الطبٌة وتصنٌعها لدى الؽٌر.الكٌماوٌة وال

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات الطبٌة بكافة انواعها ...) كالجبس الفٌبر والشاش والمطن ... وؼٌرھا( -2

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لتعبئة المواد الؽذائٌة   -3

تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  2232انواع الحٌوانات سواء كان ذالن النتاج السبلالت او ،  سبك لٌدھا برلم    تربٌة جمٌع- 4

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن

 ( ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة .2514لسنه  42جمال سعٌد دمحمعبد العظٌم ھندي وشرٌكه)لانون  -  45

دوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل واالعشاب الطبٌة والنباتات الطبٌة والمواد الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع اال-1

 الكٌماوٌة والؽذائٌة واالؼذٌة الطبٌة الخاصة واضافات االعبلؾ والمستلزمات الطبٌة وتصنٌعها لدى الؽٌر.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ٌبر والشاش والمطن ... وؼٌرھا(الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات الطبٌة بكافة انواعها ...) كالجبس الف -2

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لتعبئة المواد الؽذائٌة   -3

تم تعدٌل 25255212وفً تارٌخ  2232تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذالن النتاج السبلالت او ،  سبك لٌدھا برلم   - 4

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 دالعظٌم ھندي وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ؼرض الشركة .جمال سعٌد دمحم عب -  46

الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع االدوٌة البشرٌة والبٌطرٌة ومستحضرات التجمٌل واالعشاب الطبٌة والنباتات الطبٌة والمواد -1

 .الكٌماوٌة والؽذائٌة واالؼذٌة الطبٌة الخاصة واضافات االعبلؾ والمستلزمات الطبٌة وتصنٌعها لدى الؽٌر

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المستلزمات الطبٌة بكافة انواعها ...) كالجبس الفٌبر والشاش والمطن ... وؼٌرھا( -2

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع لتعبئة المواد الؽذائٌة   -3

تم تعدٌل 25255212خ وفً تارٌ 2232تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذالن النتاج السبلالت او ،  سبك لٌدھا برلم   - 4

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة

 ( ، شركة تضامن  االلبان او التسمٌن اواللحوم.  2514لسنه  42جمال سعٌد دمحمعبد العظٌم ھندي وشرٌكه)لانون  -  44

                                               استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع.                      - 5

الؾ فدان.                                                                                                           25استزراع االراضى المستصلحة. وذالن فى حدود الل من -6

مخصصة الؼراض االستصبلح واالستزراع  وان تستخدم طرق الرى الحدٌثةولٌس وٌشترط فى ھاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25255212وفً تارٌخ  2232الرى ،  سبك لٌدھا برلم   

 جمال سعٌد دمحم عبدالعظٌم ھندي وشركاه ، شركة تضامن  االلبان او التسمٌن اواللحوم.   -  42

     وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع.                                                                 استصبلح- 5

                                           الؾ فدان.                                                                25استزراع االراضى المستصلحة. وذالن فى حدود الل من -6

وٌشترط فى ھاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصبلح واالستزراع  وان تستخدم طرق الرى الحدٌثةولٌس 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25255212وفً تارٌخ  2232الرى ،  سبك لٌدھا برلم   

 ( ، توصٌة بسٌطة  االلبان او التسمٌن اواللحوم.  2514لسنه  42د دمحمعبد العظٌم ھندي وشرٌكه)لانون جمال سعٌ -  42

             استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع.                                                        - 5

الؾ فدان.                                                                                                           25مستصلحة. وذالن فى حدود الل من استزراع االراضى ال-6

وٌشترط فى ھاتٌن الحالتٌن ان تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصبلح واالستزراع  وان تستخدم طرق الرى الحدٌثةولٌس 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255212وفً تارٌخ  2232الرى ،  سبك لٌدھا برلم   

 جمال سعٌد دمحم عبدالعظٌم ھندي وشركاه ، توصٌة بسٌطة  االلبان او التسمٌن اواللحوم.   -  25

                                                                  استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك االساسٌة التى تجعلها لابلة لبلستزراع.   - 5

الؾ فدان.                                                                                                           25استزراع االراضى المستصلحة. وذالن فى حدود الل من -6

ٌن ان تكون االراضى مخصصة الؼراض االستصبلح واالستزراع  وان تستخدم طرق الرى الحدٌثةولٌس وٌشترط فى ھاتٌن الحالت

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255212وفً تارٌخ  2232الرى ،  سبك لٌدھا برلم   

طرٌك الؽمر.فٌما عدا المناطك الصادر ( ، شركة تضامن  ب2514لسنه  42جمال سعٌد دمحمعبد العظٌم ھندي وشرٌكه)لانون  -  21

وكذا شبه جزٌرة سٌناء  2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 وحبلٌب وشبلتٌن.

 تجارة االدوٌة . -4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الامة وتنظٌم المإتمرات العلمٌة . -2

منفصل ومستمل لكل نشاط على حدا وفما لمواعد المحاسبة المصرٌة.   ومع وتلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌه ومركز مالى 

مراعاةاحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبك 

 ضامنتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة ت25255212وفً تارٌخ  2232لٌدھا برلم   

جمال سعٌد دمحم عبدالعظٌم ھندي وشركاه ، شركة تضامن  بطرٌك الؽمر.فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس  -  22

 وكذا شبه جزٌرة سٌناء وحبلٌب وشبلتٌن. 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355الوزراء رلم 

 تجارة االدوٌة . -4

 مإتمرات العلمٌة .الامة وتنظٌم ال -2

وتلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌه ومركز مالى منفصل ومستمل لكل نشاط على حدا وفما لمواعد المحاسبة المصرٌة.   ومع 

مراعاةاحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25255212وفً تارٌخ  2232  لٌدھا برلم 

( ، توصٌة بسٌطة  بطرٌك الؽمر.فٌما عدا المناطك الصادر 2514لسنه  42جمال سعٌد دمحمعبد العظٌم ھندي وشرٌكه)لانون  -  23

وكذا شبه جزٌرة سٌناء  2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم 

 وحبلٌب وشبلتٌن.

 تجارة االدوٌة . -4

 الامة وتنظٌم المإتمرات العلمٌة . -2

وتلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌه ومركز مالى منفصل ومستمل لكل نشاط على حدا وفما لمواعد المحاسبة المصرٌة.   ومع 

رٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبك مراعاةاحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255212وفً تارٌخ  2232لٌدھا برلم   

رئٌس مجلس جمال سعٌد دمحم عبدالعظٌم ھندي وشركاه ، توصٌة بسٌطة  بطرٌك الؽمر.فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار  -  24

 وكذا شبه جزٌرة سٌناء وحبلٌب وشبلتٌن. 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554لسنة  355الوزراء رلم 

 تجارة االدوٌة . -4

 الامة وتنظٌم المإتمرات العلمٌة . -2

محاسبة المصرٌة.   ومع وتلتزم الشركة بافراد حسابات مالٌه ومركز مالى منفصل ومستمل لكل نشاط على حدا وفما لمواعد ال

مراعاةاحكام الموانٌن واللوائح والمرارت السارٌة وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  توصٌة بسٌطة25255212وفً تارٌخ  2232لٌدھا برلم   

 -ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  تعدٌل ؼرص الشركه لٌصبح : ش. Siwa Edutechشركة سٌوة ادٌوتن  -  25

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى كافة المجاالت  -

الامة وتنظٌم المعارض والحفبلت والمإتمرات العامة والترفٌهٌة عدا السٌاحٌة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض  -

 على حدة(

الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات )عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت  -

 والتٌن اواى 

 تسوٌك الفنادق والمرى السٌاحٌه والموتٌبلت والشمك الفندلٌه   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 25255225وفً تارٌخ  12212التسوٌك االلٌكترونى ،  سبك لٌدھا برلم    - 

 محدودة

 -، ذات مسئولٌة محدودة  تعدٌل ؼرص الشركه لٌصبح :  Fragolaفراجوال      -  26

 الامة وتشؽٌل مركز العداد وتدرٌب وتنمٌة الموارد البشرٌة فى كافة المجاالت  -

والترفٌهٌة عدا السٌاحٌة ) بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لكل معرض  الامة وتنظٌم المعارض والحفبلت والمإتمرات العامة -

 على حدة(

الامة وتشؽٌل وادارة المطاعم والكافترٌات الثابتة لتمدٌم جمٌع انواع المشروبات )عدا الكحولٌة ( وتمدٌم جمٌع انواع الماكوالت  -

 والتٌن اواى 

 لشمك الفندلٌه  تسوٌك الفنادق والمرى السٌاحٌه والموتٌبلت وا - 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 25255225وفً تارٌخ  12212التسوٌك االلٌكترونى ،  سبك لٌدھا برلم    - 

 محدودة

 -تصوٌر -تمدٌم خدمات رجال اعمال من ) فاكس  -ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة   Siwa Edutechشركة سٌوة ادٌوتن  -  24

 ر (كتابه كمبٌوت

إلامة وإدارة وتشؽٌل المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة ( الموتٌبلت والمخٌمات السٌاحٌة  والشمك واالجنحة الفندلٌة واألنشطة  -

 المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة .

  

ط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . ،  سبك لٌدھا مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشر

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25255225وفً تارٌخ  12212برلم   

 كتابه كمبٌوتر ( -تصوٌر -تمدٌم خدمات رجال اعمال من ) فاكس  -، ذات مسئولٌة محدودة   Fragolaفراجوال      -  22

امة وإدارة وتشؽٌل المرى السٌاحٌة والفنادق ) الثابتة ( الموتٌبلت والمخٌمات السٌاحٌة  والشمك واالجنحة الفندلٌة واألنشطة إل -

 المكملة او المرتبطة بما ذكر من خدمٌة وترفٌهٌة ورٌاضٌة وتجارٌة وثمافٌة .

  

ر التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة . ،  سبك لٌدھا مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدا

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25255225وفً تارٌخ  12212برلم   

 5الشموس الدارة المنشات السٌاحٌة ) ش . م . م( ، شركة مساھمة  االستٌراد والتصدٌر فى كل ما ھو مسموح به لانوناً  -  22

 لتوكٌبلت التجارٌة ..ا15 

مع مراعاة أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة ،  سبك لٌدھا  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255223وفً تارٌخ  4225برلم   

 . م( ، شركة مساھمة  ؼرض الشركة بعد التعدٌل   الشموس الدارة المنشات السٌاحٌة ) ش . م  -  25

 عموم المماوالت واالشؽال العامه . .1 

 ادارة و استؽبلل المنشؤت والمري السٌاحٌة و الشواطىء و المطاعم و المماھى و الكافٌترٌات و لاعات االفراح  و الكازٌنوھات.-2 

  

  

 اعداد وتورٌد الوجبات الؽذائٌة . .3 

 واطىء بااللعاب المائٌة و كافة مستلزماتها .تجهٌز الش .4 

 ادارة و استؽبلل موالؾ انتظار السٌارات و الجراجات. .5 

 التسوٌك العمارى. .6 

 ال تورٌدات العمومٌة . .4 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الدعاٌة و االعبلن بكافة الوسائل المسموعة و المرئٌة والممرإة. .2 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255223وفً تارٌخ  4225.عموم ،  سبك لٌدھا برلم   2 

الامة وتشؽٌل مصنع للمٌام  -1الهدى لهندسة خراطة وسباكة المعادن ش.م.م ، شركة مساھمة  ؼرض الشركة بعد التعدٌل   -  21

والمرارات السارٌة وعلى عموم والتصدٌر. مع مراعاة احكام الموانٌن واللوائح  -2باعمال خراطة وسباكة المعادن ولحام المعادن. 

تم تعدٌل 25255223وفً تارٌخ  5434الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه االنشطة ،  سبك لٌدھا برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة

 دار الخبرة لتشكٌل المعادن والمماوالت العامة ، شركة مساھمة  ؼرض الشركة ھو :  -  22

 لمماوالت العامة.ا -1

 -استصبلح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة أو إحداھما :   -2   

 )أ( استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك األساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع .   

 )ب( استزراع األراضً المستصلحة .) وذلن كله فى حدود الل من عشرون الؾ فدان (.  

لتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة وٌشترط فً ھاتٌن الحا

 15245لسنة ،  سبك لٌدھا برلم    355ولٌس الري بطرٌك الؽمر . فٌما عدا المناطك الصادر بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلم

 ھمةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مسا25255223وفً تارٌخ 

 دار الخبرة للتنمٌة الزراعٌة   شركة مساھمة مإسسة وفماّ ألحكام المانون المصري. ، شركة مساھمة  ؼرض الشركة ھو :  -  23

 المماوالت العامة. -1

 -استصبلح واستزراع األراضً البور والصحراوٌة أو إحداھما :   -2   

 تجعلها لابلة لبلستزراع . )أ( استصبلح وتجهٌز االراضى بالمرافك األساسٌة التً   

 )ب( استزراع األراضً المستصلحة .) وذلن كله فى حدود الل من عشرون الؾ فدان (.  

وٌشترط فً ھاتٌن الحالتٌن أن تكون األراضً مخصصة ألؼراض االستصبلح واالستزراع , وأن تستخدم طرق الري الحدٌثة 

 15245لسنة ،  سبك لٌدھا برلم    355بها لرار رئٌس مجلس الوزراء رلمولٌس الري بطرٌك الؽمر . فٌما عدا المناطك الصادر 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255223وفً تارٌخ 

 دار الخبرة لتشكٌل المعادن والمماوالت العامة ، شركة مساھمة  األنشطة. -  24

ه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماالّشبٌهة بؤعمالها أو التً وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترن بؤي وجه من الوجو

لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج , كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25255223وفً تارٌخ  15245طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدھا برلم   

 شركة مساھمة

 دار الخبرة للتنمٌة الزراعٌة   شركة مساھمة مإسسة وفماّ ألحكام المانون المصري. ، شركة مساھمة  األنشطة. -  25

ة بؤعمالها أو التً وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول أعماالّشبٌه

لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو فً الخارج , كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  25255223وفً تارٌخ  15245طبما ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدھا برلم   

 كة مساھمةشر

وكذا 2552لسنة  356ولرار رئٌس الجمهورٌة رلم  2554دار الخبرة لتشكٌل المعادن والمماوالت العامة ، شركة مساھمة   -  26

 مناطك شبه جزٌرة سٌناء وحبلٌب وشبلتٌن .

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم . -3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ  أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم .  -4

 إلامة المزارع السمكٌة.  -5

 صوامع حفظ وتخزٌن الؽبلل . -6

ارسة ھذه ،  سبك لٌدھا برلم   مع مراعاه أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص اللزمة لمم

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255223وفً تارٌخ  15245

ولرار رئٌس  2554دار الخبرة للتنمٌة الزراعٌة   شركة مساھمة مإسسة وفماّ ألحكام المانون المصري. ، شركة مساھمة   -  24

 رة سٌناء وحبلٌب وشبلتٌن .وكذا مناطك شبه جز2552ٌلسنة  356الجمهورٌة رلم 

 تربٌة جمٌع أنواع الحٌوانات سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو األلبان أو التسمٌن أو اللحوم . -3

 تربٌة جمٌع أنواع الدواجن والطٌور سواء كان ذلن إلنتاج السبلالت أو التفرٌخ  أو إنتاج البٌض أو التسمٌن أو اللحوم .  -4

 مكٌة.إلامة المزارع الس  -5

 صوامع حفظ وتخزٌن الؽبلل . -6

مع مراعاه أحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص اللزمة لممارسة ھذه ،  سبك لٌدھا برلم   

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255223وفً تارٌخ  15245

إلامة وتشؽٌل مصنع  -1التكمٌلٌة ش.م.م ، شركة مساھمة  ؼرض بعد  تعدٌل  المصرٌة الستخبلص الزٌوت والصناعات -  22

 إلستخبلص الزٌوت وتكرٌرھا وصناعة الصابون وتعبئة منتجات الشركة فمط

 عصر وإستخبلص زٌوت نباتٌه خام ) زٌت خام ؼٌر صالح لئلستخدام اآلدمى ( -2 

 كسب بذرة-3 

 عصر بذرة لطن إلنتاج الزٌت والكسب  -4 

 تعبئة زٌت نخٌل ) مسلً نباتى (  وعلى الشركة الحصول على كافة التراخٌص البلزمة لمباشرة نشاطها   -5 

  

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255224وفً تارٌخ  1422. ،  سبك لٌدھا برلم   

 -تعدٌل : انور السٌد انور السٌد وشرٌكه ، شركة تضامن  المادة الثانٌة بعد ال -  22

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع المنتجات المعدنٌة بكافة انواعها والمنتجات المعدنٌة المشكلة مسبماً  . -1

 الامة وتشؽٌل مصنع لتصنٌع كٌماوٌات صٌدلٌة ومستحضرات تجمٌل . -2

 عموم االستٌراد وعموم التورٌدات . -3

وعلً الشركة الحصول علً كافة التراخٌص االزمة لمباشرة نشاطها . ،   مع مراعاه احكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة تضامن25255224وفً تارٌخ  11223سبك لٌدھا برلم   

ثمار فى االست -1برج العرب الجدٌده لبلستثمار والتنمٌة العمارٌة ش.م.م ، شركة مساھمة  ؼرض الشركة بعد التعدٌل :  -  155

شراء االراضى فى المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة والامة مدن علٌها وتجمعات سكنٌة  -2المشروعات الصناعٌة بالمدن الجدٌدة 

الامة وادارة وتشؽٌل الفنادق والمنشات  -4شراء وبٌع  االراضى والعمارات فى المدن  العمرانٌة الجدٌدة -3وكذلن لرى سٌاحٌة 

بكافة انواعها باالضافة الى الخدمات المكملة والمرتبطة بها من ترفٌهٌة وخدمٌة وسٌاحٌة ورٌاضٌة وثمافٌة. والمنتجعات السٌاحٌة 

تم تعدٌل 25255224وفً تارٌخ  45اتورٌد الوجبات الجاھزه بكافة انواعها سواء كانت ) جافه /ساخنه ،  سبك لٌدھا برلم    -5

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة

برج العرب الجدٌده لبلستثمار والتنمٌة العمارٌة ش.م.م ، شركة مساھمة  / حلوٌات شرلٌه وعربٌه ( مع مراعاة احكام  -  151

وفً  45الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه االنشطة. ،  سبك لٌدھا برلم   

 ؾ التؤشٌر:  شركة مساھمةتم تعدٌل النشاط , وص25255224تارٌخ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المٌام بتنفٌذ كافة أعمال المماوالت . - 1حمٌدكو للمماوالت العامة ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة ھو :  -  152

 مع مراعاة أحكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص اآلزمة للمارسة ھذه األنشطة .

للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات و ؼٌرھا التً تزاول اعماال شبٌها بؤعمالها او و ٌجوز 

التً تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر أو خارجها . كما ٌجوز لها أن تندمج فً الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها و ذلن 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 25255224وفً تارٌخ  3255التنفٌذٌة ،  سبك لٌدھا برلم   طبما ألحكام المانون و الئحته 

 مسئولٌة محدودة

 بكٌن االمارات لبلستثمار ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة ھو : -  153

ضى )اكثر من الؾ فدان و الل من عشرٌن االستثمار الزراعى وذلن باستصبلح االراضى البور و الصحراوٌة و استزراع االرا -

 الؾ فدان(

 اعمال المماوالت بكافة انواعها -

 التجارة بصفة عامة -

 مع مراعاه احكام الموانٌن و اللوائح و المرارات السارٌة و بشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه االنشطة.

الوجوه مع الشركات و ؼٌرھا التى تزاول اعماال شبٌهة باعمالها او وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن باى وجه من 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255224وفً تارٌخ  2323التى لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر ،  سبك لٌدھا برلم   

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

أو الخارج ، كما ٌجوز لها ان تندمج فى الهٌئات سالفة او بكٌن االمارات لبلستثمار ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة   -  154

تم تعدٌل 25255224وفً تارٌخ  2323تشترٌها او تلحمها بها و ذلن طبما الحكام المانون و البلئحة التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدھا برلم   

 النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 .ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة ھو نٌو كابٌتال لئلستٌراد والتصدٌر ش -  155

 عموم االستٌراد والتصدٌر والتوكٌبلت التجارٌة فٌما ھو مسموح به لانونا . "

فى شؤن سجل المستوردٌن وتنظٌم اعمال  1222لسنة  121والمانون رلم  1222لسنة  125تلتزم الشركة باحكام المانون رلم 

س الشركة أى حك فى مزاولة ؼرضها إال بعد الحصول على التراخٌص البلزمة لمزاولة ؼرضها الوكالة التجارٌة ، وال ٌنشئ تؤسٌ

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

 التجارة العامة والتوزٌع فٌما ھو مسموح به لانونا / التورٌدات العمومٌة . "

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة 25255225وفً تارٌخ  12555المماوالت ،  سبك لٌدھا برلم    "

 محدودة

 نٌو كابٌتال لئلستٌراد والتصدٌر ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  العامة . -  156

 االستثمار العمارى . "

 الامة وتشؽٌل محطة لفرز وتدرٌج وتشمٌع وتعبئة وتؽلٌؾ الحاصبلت الزراعٌة . "

مال التوكٌبلت المبلحٌة ) فٌما عدا خدمات نمل السائحٌن ( وتمثٌل مبلن السفن األجنبٌة والمصرٌة فى حدود المٌام بؤع "

 المسموح به لانونا .

 تملن وادارة واستئجار وتشؽٌل السفن اٌا كانت حمولتها ونوعها .  -

 تخلٌص الجمركى وتكنولوجٌا المعلومات .المٌام بؤعمال الخدمات والمعٌنات والخبرة للسفن فى مجال الشحن والتفرٌػ وال -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل النشاط , وصؾ 25255225وفً تارٌخ  12555تمدٌم الخدمات اللوجستٌة من الشحن ،  سبك لٌدھا برلم    -

 التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 لمبلحٌة .نٌو كابٌتال لئلستٌراد والتصدٌر ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  والتفرٌػ والتوكٌبلت ا -  154

 تملن واستئجار وادارة وتشؽٌل الساحات التخزٌنٌة داخل وخارج الموانى . -

 اعمال الؽسٌل والتشحٌم والصٌانة المتنملة واالصبلح والتنظٌؾ للحاوٌات دون انشاء مراكز للصٌانة . -

 د الخطرة ( .اعمال التخزٌن واستؽبلل المخازن والمستودعات الجمركٌة )عدا مخازن الكٌماوٌات والموا -

 الشحن الجوى للبضائع . -

 عد و حصر البضائع وتداول الحاوٌات . -

 تموٌن السفن . -

 تحمٌل وتفرٌػ السفن  -

 بٌع وشراء واٌجار الحاوٌات . -

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 25255225وفً تارٌخ  12555المٌام بؤعمال االشؽال ،  سبك لٌدھا برلم    -

 دودةمسئولٌة مح

 -نٌو كابٌتال لئلستٌراد والتصدٌر ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  البحرٌة وتشمل ) فن وتثبٌت الحاوٌات على السفن  -  152

تعتٌك وتحمٌل وتستٌؾ البضائع بالساحات وعلى وسائل  -أعمال نظافة عنابر السفن  -تمدٌم اللنشات الماطرة والصنادل والمواعٌن 

 فحص ومعاٌنة البضائع وتمدٌر األضرار . -أعمال الدھان والمراشمة للسفن  -فة النمل البرٌة المختل

 النمل البحرى ألعالى البحار . -

 النمل البحرى والساحلى للسفن التى تعمل تحت العلم المصرى  -

 النمل الجماعى داخل ومن و الى المدن والمجتمعات العمرانٌة -

تم تعدٌل النشاط , 25255225وفً تارٌخ  12555فٌما عدا ،  سبك لٌدھا برلم   عموم النمل البرى ومماوالت النمل )  -

 وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة

 نٌو كابٌتال لئلستٌراد والتصدٌر ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  النمل السٌاحى والجوى ( -  152

 نمل المواد البترولٌة والكٌماوٌة -

 بلجات الخاصة بحفظ الحاصبلت الزراعٌة . النمل المبرد للبضائع والث -

 وذلن دون االخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة ، وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسه ھذه األنشطه.

عاونها على وٌجوز للشركه أن تشترن بؤى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التى تزاول أعماال شبٌهه بؤعمالها أو التى لد ت

تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج ، كما ٌجوز لها أن تندمج فٌها أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن طبما ألحكام المانون. ،  سبك 

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25255225وفً تارٌخ  12555لٌدھا برلم   

 اٌجٌتام ش.م.م ، شركة مساھمة  ؼرض الشركة ھو: الشركة المصرٌة للتجارة والتسوٌك -  115

 التجارة الداخلٌة والدولٌة بمختلؾ صورھا. -1

 اإلستٌراد والتصدٌر لحساب الشركة أو للؽٌر وأعمال التوكٌبلت التجارٌة للشركات االجنبٌة والمحلٌة  -2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ات التسوٌمٌة واألحصائٌة.التوزٌع والتورٌدات واإلستشارات للؽٌر فٌما عدا المانونٌة وعمل الدراس  -3

 الوساطة التجارٌة.  -3

تمثٌل أصحاب السفن وشركات المبلحة فى الموانى بما فى ذلن أعمال الوكالة المبلحٌة واالشؽال البحرٌة وإصبلح السفن  -5

تم 25255225وفً تارٌخ  2235والشحن والتفرٌػ والنمل والتخزٌن والتؽلٌؾ والتخلٌص وتموٌن السفن ،  سبك لٌدھا برلم   

 تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة

 الشركة المصرٌة للتجارة والتسوٌك اٌجٌتام ش.م.م ، شركة مساھمة  والتورٌدات البحرٌة عدا الشحن والنمل البحرى. -  111

واللوائح والمرارات السارٌة شراء وبٌع وتؤجٌر واستئجار المعدات البلزمة للنشاطب مختلؾ أنواعها مع مراعاة أحكام الموانٌن  -6

 وبشرط استصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة.

المٌام بجمٌع أعمال المماوالت المتكاملة واألنشطة المكملة والمرتبطة والمرٌبة من ھذا الؽرض وفى سبٌل تحمٌك ذلن الؽرض  -4

 للشركة المٌام باألعمال االًتٌة:

 2235أعمال تورٌد وتركٌب منزلك المخلفات فى المبانى السكنٌة والمنشاًت ،  سبك لٌدھا برلم    المماوالت العامة وعلى االخص -

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  شركة مساھمة25255225وفً تارٌخ 

 الشركة المصرٌة للتجارة والتسوٌك اٌجٌتام ش.م.م ، شركة مساھمة  العامة كفنادق و ؼٌرھا. -  112

 إلنشاءات المدنٌة والمعمارٌة والمٌكانٌكٌة والكهربائٌة واألعمال المكملة والمرتبطة بها. جمٌع اشؽال ا -

 إلامة وتشؽٌل مصنع لتشكٌل و ثنى وتفصٌل و درفلة الصاج بؤنواعه و تصنٌع  مواسٌر الصاج  -2

ول اعماالً شبٌهة بؤعمالها أو التى وٌجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترن باى وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التى تزا

لد تعاونها على تحمٌك ؼرضها فى مصر أو فى الخارج، كما ٌجوز لها أن تندمج فى الهٌئات السالفة أو تشترٌها أو تلحمها بها وذلن 

ؾ التؤشٌر:  تم تعدٌل النشاط , وص25255225وفً تارٌخ  2235طبماً ألحكام المانون والئحته التنفٌذٌة. ،  سبك لٌدھا برلم   

 شركة مساھمة

 -ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة ھو : Salina for Import and Exportسالٌنا لئلستٌراد والتصدٌر    -  113

 عموم االستٌراد و التصدٌر و التورٌدات والتجارة فً ماھو مسموح به لانونا. -1

 تً تجعلها لابلة لبلستزراع.استصبلح و تجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة ال -2

 تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االلبان او التسمٌن او اللحوم. -3

 تربٌة جمٌع انواع الدواجن و الطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم. -4

 المزارع السمكٌة. -5

 تصدٌر الحاصبلت الزراعٌة و الخضروات و الفاكهة. -6

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25255226وفً تارٌخ  2254مع ،  سبك لٌدھا برلم   

شركه ذات مسئولٌه  -  salina for investment enterprises groupشركة مجموعه سالٌنا للمشروعات االستثمارٌه  -  114

 -ه. ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة ھو :محدود

 عموم االستٌراد و التصدٌر و التورٌدات والتجارة فً ماھو مسموح به لانونا. -1

 استصبلح و تجهٌز االراضً بالمرافك االساسٌة التً تجعلها لابلة لبلستزراع. -2

 بان او التسمٌن او اللحوم.تربٌة جمٌع انواع الحٌوانات سواء كان ذلن النتاج السبلالت او االل -3



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تربٌة جمٌع انواع الدواجن و الطٌور سواء كان ذلن النتاج السبلالت او التفرٌخ او انتاج البٌض او التسمٌن او اللحوم. -4

 المزارع السمكٌة. -5

 تصدٌر الحاصبلت الزراعٌة و الخضروات و الفاكهة. -6

 م تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودةت25255226وفً تارٌخ  2254مع ،  سبك لٌدھا برلم   

ش.ذ.م.م ، ذات مسئولٌة محدودة  مراعاة احكام الموانٌن  Salina for Import and Exportسالٌنا لئلستٌراد والتصدٌر    -  115

 و اللوائح والمرارت السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسة االنشطة.

تكون لها مصلحة او تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التً  وٌجوز للشركة ان

لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او الخارج.كما ٌجوز لها ان تندمج فً الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحك بها وذلن طبما 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 25255226وفً تارٌخ  2254سبك لٌدھا برلم   الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  

 مسئولٌة محدودة

شركه ذات مسئولٌه  -  salina for investment enterprises groupشركة مجموعه سالٌنا للمشروعات االستثمارٌه  -  116

وائح والمرارت السارٌة وبشرط استصدار التراخٌص البلزمه لممارسة محدوده. ، ذات مسئولٌة محدودة  مراعاة احكام الموانٌن و الل

 االنشطة.

وٌجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترن بؤي وجه من الوجوه مع الشركات وؼٌرھا التً تزاول اعماال شبٌهه باعمالها او التً 

الهٌئات السالفة او تشترٌها او تلحك بها وذلن طبما لد تعاونها علً تحمٌك ؼرضها فً مصر او الخارج.كما ٌجوز لها ان تندمج فً 

تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات 25255226وفً تارٌخ  2254الحكام المانون والئحته التنفٌذٌة ،  سبك لٌدھا برلم   

 مسئولٌة محدودة

الامة وتشؽٌل وإدارة منافذ   -: برلٌن  فودز  شركة ذات مسئولٌة محدودة ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة ھو  -  114

 لتمدٌم وبٌع المؤكوالت والمشروبات الباردة والساخنة ) عدا الكحولٌه(.

 وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدار التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة 

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

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

 ات مسئولٌة محدودةتم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذ25255224وفً تارٌخ  14142لٌدھا برلم   

الامة وتشؽٌل وإدارة منافذ لتمدٌم وبٌع   -برلٌن للمطاعم والكافٌهات ، ذات مسئولٌة محدودة  ؼرض الشركة ھو  : -  112

 المؤكوالت والمشروبات الباردة والساخنة ) عدا الكحولٌه(.

 ر التراخٌص البلزمة لممارسة ھذه األنشطة وذلن دون اإلخبلل بؤحكام الموانٌن واللوائح والمرارات السارٌة وبشرط إستصدا

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

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

 تم تعدٌل النشاط , وصؾ التؤشٌر:  ذات مسئولٌة محدودة25255224وفً تارٌخ  14142لٌدھا برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  12655محمود خطاب و شرٌكٌه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم    -  1

 وصؾ التؤشٌر: استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تم تعدٌل نوع الشركة , 25255212وفً تارٌخ  12655محمود خطاب و شرٌكٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم    -  2

 وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع 25255212ارٌخ وفً ت 2232جمال سعٌد دمحمعبد العظٌم ھندي وشرٌكٌة ، شركة تضامن ،  سبك لٌدھا برلم    -  3

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

تم تعدٌل نوع 25255212وفً تارٌخ  2232جمال سعٌد دمحمعبد العظٌم ھندي وشرٌكٌة ، توصٌة بسٌطة ،  سبك لٌدھا برلم    -  4

 الشركة , وصؾ التؤشٌر: استثمار

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكٌان المانونً     

 ـــــــــــــــ  ـــــــ  

 

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25255212وفً تارٌخ  215شركه رٌجانا )احمد عبد الرحمن علً و شركاه( ، سبك لٌدھا برلم    -  1

 وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

وفً تارٌخ  215رٌجانا )احمد عبد الرحمن على واحمد حافظ ابراھٌم وشرٌكهما( شركة تضامن ، سبك لٌدھا برلم    -  2

 تم تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة25255212

تم 25255212وفً تارٌخ  215شركة رٌجانا ) احمد عبد الرحمن على وشركاه( شركة توصٌة بسٌطة . ، سبك لٌدھا برلم    -  3

 تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم تعدٌل الكٌان 25255212وفً تارٌخ  215حمن على وشركاه( شركة تضامن ، سبك لٌدھا برلم   رٌجانا )احمد عبد الر -  4

 المانونى  , وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

تم 25255212وفً تارٌخ  2232( ، سبك لٌدھا برلم   2514لسنه  42جمال سعٌد دمحمعبد العظٌم ھندي وشرٌكه)لانون  -  5

 التؤشٌر: توصٌة بسٌطة تعدٌل الكٌان المانونى  , وصؾ

تم تعدٌل الكٌان المانونى  , 25255212وفً تارٌخ  2232جمال سعٌد دمحم عبدالعظٌم ھندي وشركاه ، سبك لٌدھا برلم    -  6

 وصؾ التؤشٌر: توصٌة بسٌطة

انونى  , وصؾ تم تعدٌل الكٌان الم25255212وفً تارٌخ  12655فرٌج العٌسوى فرٌج حامد وشركاه ، سبك لٌدھا برلم    -  4

 التؤشٌر: شركة تضامن

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: ھٌثم دمحم السٌد رجب  13224توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255252،  فى تارٌخ :   -  1

 شركة توصٌة بسٌطة -وشرٌكته 

الى: أحمد جبلل سنجر  152226شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255255فى تارٌخ :   ،  -  2

 وشرٌكتة

الى: البركه والحمد  14235ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255255،  فى تارٌخ :   -  3

 ذات مسئولٌة محدوده اللحاق العماله بالخارج شركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: عبلء فتحى الدسولى  15523شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255215،  فى تارٌخ :   -  4

 شعٌر وشرٌكٌه شركة تضامن

ابراھٌم عطٌة  الى: شركة 2142توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255212،  فى تارٌخ :   -  5

 ابراھٌم عطٌة وشرٌكه

الى: سعد الدٌن ابراھٌم  15424توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255212،  فى تارٌخ :   -  6

 شركة توصٌة بسٌطة-السٌد حواس وشركائه 

الى: شركه صابر اسماعٌل  13452الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة  25255213،  فى تارٌخ :   -  4

 صابر اسماعٌل وشرٌكٌه ) شركة توصٌه بسٌطه (

الى: دمحم زٌدان دمحم زٌدان  14323شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255216،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكه  شركة تضامن

الى: وائل سمٌر شحاته  11542بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة  25255216،  فى تارٌخ :   -  2

 وشرٌكه ) شركة توصٌه بسٌطة (

الى: وائل سمٌر شحاته  11542توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255216،  فى تارٌخ :   -  15

 وشرٌكه ) شركة توصٌه بسٌطة (

الى: االتحاد  13544ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255214فى تارٌخ : ،    -  11

  International union   for studies and developmentالعالمى للدراسات و التطوٌر  

.ifsd 

 شركة ذات مسئولٌة محدودة  

الى: شركة اسبلم دمحم  15643تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم  توصٌة بسٌطة   25255214،  فى تارٌخ :   -  12

 اسماعٌل حافظ دمحم وشركاه شركة توصٌه بسٌطه

الى: اٌمن بن احمد بن  13264شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255212،  فى تارٌخ :   -  13

 عبدالعزٌز وشركاه

الى: شركة رٌجانا ) احمد  215توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255212رٌخ : ،  فى تا  -  14

 عبد الرحمن على وشركاه( شركة توصٌة بسٌطة .

الى: شركة رٌجانا ) احمد  215شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255212،  فى تارٌخ :   -  15

 د الرحمن على وشركاه( شركة توصٌة بسٌطة .عب

الى: جمال سعٌد دمحم  2232شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255212،  فى تارٌخ :   -  16

 عبدالعظٌم ھندي وشركاه

الى: جمال سعٌد دمحم  2232م توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل  25255212،  فى تارٌخ :   -  14

 عبدالعظٌم ھندي وشركاه

الى: فراجوال      12212ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255225،  فى تارٌخ :   -  12

Fragola 

الى: سعٌد حسن عبد  5454م شركة تضامن  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برل  25255223،  فى تارٌخ :   -  12

 المعبود واحمد حسن على وشرٌكٌهما شركة تضامن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الى: سعٌد حسن عبد  5454توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255223،  فى تارٌخ :   -  25

 المعبود واحمد حسن على وشرٌكٌهما شركة تضامن

الى: دار الخبرة للتنمٌة  15245مساھمة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة   25255223،  فى تارٌخ :   -  21

 الزراعٌة   شركة مساھمة مإسسة وفماّ ألحكام المانون المصري.

الى: أحمد أحمد ادم  13312توصٌة بسٌطة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255224،  فى تارٌخ :   -  22

 و شرٌكٌهأبوزٌد 

 14452شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   25255225،  فى تارٌخ :   -  23

 الى: تٌم ترٌد للتجارة شركة شخص واحد محدودة المسئولٌة

الى: برلٌن  فودز   14142مٌدة برلم ذات مسئولٌة محدودة  تم التؤشٌر بتعدٌل اسم الشركة الم  25255224،  فى تارٌخ :   -  24

 شركة ذات مسئولٌة محدودة

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 دمحم عبدالحمٌد دمحم عبدالرحمن  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  الموافمة على تحدٌد صبلحٌات مجلس -  1

  عبد الحمٌد دمحم عبدالرحمن والسٌد  نائب رئٌس مجلس اإلدارة/منح السٌد رئٌس مجلس اإلدارة / دمحم

 نبٌل دمحم محمود الزلر والسٌد عضو مجلس اإلدارة / أحمد رمزى أحمد الكعب

 مجتمعٌن أو منفردٌن فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر

 مطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنونالحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال وال

 14152برلم       25255252والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ماعدا التولٌع على الشٌكات والرھن ، تارٌخ : 

 دمحم عبدالحمٌد دمحم عبدالرحمن  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  واإللتراض بضمان -  2

 فمط ، وكذلن لهم الحك مجتمعٌن أو منفردٌن التولٌع على عمود البٌع والشراء وإبرام كافة الشركة مجتمعٌن

 العمود والصفمات بإسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمى ووکبلء الشركة وتحدٌد

 برام كافة العمودمرتباتهم وأجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌه والتجارٌة وإ

 والصفمات والمشارطات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو األجل ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً

برلم       25255252كل أو بعض ما ذكر)ٌلزم الموافمه مسبما على بٌع االصول من لبل الجمعٌة العامة لبلختصاص ( ، تارٌخ : 

14152 

ى شتا  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  وتجدٌد مده عضوٌة مجلس وائل ابراھٌم حسن زك -  3

االدارة ثبلثة سنوات وتحدٌد االختصاصات  ولرئٌس مجلس االدارة وائل ابراھٌم حسن زكى شتا له حك التولٌع عن الشركة وحك 

والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال والتعامل مع البنون  التعامل باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

والؽٌر من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وله حك االلتراض والرھن 

 3234لم   بر    25255252والتولٌع على عمود المرض والرھن المرتبطة بالتسهٌبلت وكافة صور التعامل ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دالٌا ابراھٌم حسن زكى شتا  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  وتجدٌد مده عضوٌة مجلس  -  4

االدارة ثبلثة سنوات وتحدٌد االختصاصات  ولرئٌس مجلس االدارة وائل ابراھٌم حسن زكى شتا له حك التولٌع عن الشركة وحك 

جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال والتعامل مع البنون التعامل باسم الشركة امام 

والؽٌر من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وله حك االلتراض والرھن 

 3234برلم       25255252ر التعامل ، تارٌخ : والتولٌع على عمود المرض والرھن المرتبطة بالتسهٌبلت وكافة صو

ابراھٌم حسن زكى شتا  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  وتجدٌد مده عضوٌة مجلس االدارة  -  5

حك التعامل ثبلثة سنوات وتحدٌد االختصاصات  ولرئٌس مجلس االدارة وائل ابراھٌم حسن زكى شتا له حك التولٌع عن الشركة و

باسم الشركة امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والخاص ولطاع االعمال والتعامل مع البنون والؽٌر من 

سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح الحسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وله حك االلتراض والرھن والتولٌع على 

 3234برلم       25255252المرتبطة بالتسهٌبلت وكافة صور التعامل ، تارٌخ : عمود المرض والرھن 

وائل ابراھٌم حسن زكى شتا  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  مع البنون فٌما ٌحمك مصلحة الشركة والمساھمٌن وحك  -  6

والرھن الصول وممتلكات الشركة صرؾ المرض كله او بعضه والتصرؾ فى االصول وحك التولٌع على عمود الشراء والبٌع 

العمارٌة وؼٌر العمارٌة واالراضى والسٌارات وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع كافة السندات 

وله حك االذنٌة وابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد واالجل طبما لما ٌراه فى مصلحة الشركة 

 3234برلم       25255252توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

دالٌا ابراھٌم حسن زكى شتا  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  مع البنون فٌما ٌحمك مصلحة الشركة والمساھمٌن وحك  -  4

ء والبٌع والرھن الصول وممتلكات الشركة صرؾ المرض كله او بعضه والتصرؾ فى االصول وحك التولٌع على عمود الشرا

العمارٌة وؼٌر العمارٌة واالراضى والسٌارات وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع كافة السندات 

ة الشركة وله حك االذنٌة وابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد واالجل طبما لما ٌراه فى مصلح

 3234برلم       25255252توكٌل وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

ابراھٌم حسن زكى شتا  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  مع البنون فٌما ٌحمك مصلحة الشركة والمساھمٌن وحك صرؾ  -  2

شراء والبٌع والرھن الصول وممتلكات الشركة العمارٌة المرض كله او بعضه والتصرؾ فى االصول وحك التولٌع على عمود ال

وؼٌر العمارٌة واالراضى والسٌارات وله حك تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتولٌع وتحوٌل وبٌع كافة السندات االذنٌة 

صلحة الشركة وله حك توكٌل وابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد واالجل طبما لما ٌراه فى م

 3234برلم       25255252وتفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر . ، تارٌخ : 

لرئٌس  -شٌماء احمد دمحم الجعفرى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد وصبلحٌات مجلس االدارة على النحو التالى : -  2

لسٌدة / سارة احمد دمحم الجعفرىى حسٌن مجتمعٌن أومنفردٌن الحك فً  التولٌع مجلس اإلدارة السٌدة/ شٌماء احمد دمحم الجعفرى ـ وا

عن الشركة وتمثٌلها لانونا وحك التولٌع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات واألجهزة 

الجمهورٌة والتولٌع على العمود أمام الشهر العمارى والتوثٌك  التنفٌذٌة التابعة للدولة وكافة األجهزة التابعة لؤلحٌاء بكافة محافظات

 14225برلم       25255253والتولٌع لدى البنون والمصارؾ على ، تارٌخ : 

شٌماء احمد دمحم الجعفرى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  المعامبلت المالٌة وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات  -  15

واالعتمادات المستندٌة  والسحب واإلٌداع وحك االلتراض والرھن والتعامل مع مصلحة الجمارن والضرائب وخطابات الضمان 

والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة وكافة ادارات المرور واالفراج عن راس المال والتعامل مع البنون فى فتح والؽاء الحسابات 

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع واصدار الشٌكات ولٌس لهما الحك فى بٌع  -اعتمادات  -بجمٌع انواعها ) حسابات جارٌة 

 14225برلم       25255253أصول الشركة الثابتة أو اٌجارھا فٌكون ذلن بموافمة الجمعٌة العامة ، تارٌخ : 

او توكٌل الؽٌر فى بعض  شٌماء احمد دمحم الجعفرى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  العادٌة للشركة ولهما حك تفوٌض -  11

 14225برلم       25255253او كل ما ذكر ، تارٌخ : 

 عبلء رمضان أحمد عبد الرحٌم -  12

 الشرلاوي  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  منح كل من رئٌس مجلس اإلدارة عبلء رمضان احمد عبدالرحٌم الشرلاوى ونائب

 عبد العزٌز ابراھٌم بصل منفردان او مجتمعان حك التولٌع نٌابة عن الشركةرئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب دمحم صبحى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وتمثٌلها أمام الؽٌر وجمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والتولٌع على كافة العمود وااللتزامات باسم الشركة و حك التولٌع

 شٌكات وحك الرھن وااللتراض واستبلم کشوؾأمام البنون وفتح الحسابات باسم الشركة والسجب واإلٌداع والتولٌع على ال

 14125برلم       25255253الحساب وكافة المعامبلت المالٌة مع البنون ، تارٌخ : 

 عبلء رمضان أحمد عبد الرحٌم -  13

 وتسلٌم الشرلاوي  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  وشراء كافة األموال المنمولة والعمارٌة والسٌارات باسم الشركة والتولٌع

 وتسلم االوراق امام شركة مصر المماصة والبورصة وشركات السمسرة ولهم منفردٌن أو مجتمعٌن الحك فً تفوٌض أو توكٌل

 14125برلم       25255253الؽٌر فى كل أو بعض ما ذکر ، تارٌخ : 

 5624برلم       25255253رضا محفوظ دمحم ابراھٌم شرارة  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  14

 5624برلم       25255253دمحم عبده دمحم عبد الرحمن حماده  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  15

 5624برلم       25255253بشرى عبد المنعم دمحم ابو سعده  شركة مساھمة  عضو منتدب   ، تارٌخ :  -  16

رارة  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة واحتفاظ بكافة رضا محفوظ دمحم ابراھٌم ش -  14

 5624برلم       25255253اختصاصاته السابمة ، تارٌخ : 
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رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب ) منفردا ( باالضافةالى الصبلحٌات  -الؽٌر ( الى السٌد / احمد حسب النبى احمد ابراھٌم 

 6415برلم       25255254الممنوحة بالسجل التجارى . ، تارٌخ : 

) منفذ بٌع منتجات المصنع ( بالمركز التجارى واالدارى الجامعة  -1للج  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  منى جابر دمحم  -  42
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الماھرة                                                                            -ٌتى سنتر الماظه المصنع ( بالمركز التجارى واالدارى س

 2453برلم       25255254االسكندرٌة ، تارٌخ :  -) منفذ بٌع وتسوٌك منتجات المصنع ( بالمركز التجارى سان سٌتفانو   -3
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 سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  منح سلطة حك اإلدارة والتولٌع لكبل من : 

المهندس/ لطفً على دمحم سلٌمان ـ رئٌس مجلس اإلدارة ، ولسٌادته )منفرداً( أوسع السلطات والصبلحٌات إلدارة الشركة وتنفٌذ -1

والئحته التنفٌذٌة، وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام الكافة وعلى كافة األوراق  1221 لسنة 152ؼرضها، طبماً لما ورد بالمانون 

والمستندات والعمود والتوكٌبلت واجراء كافة التصرفات ، بشكل مطلك خالً من أى شرط أو لٌد وما ٌتفرع منها دون تحفظ او 

 14356برلم       25255254تارٌخ :  استثناء ، ومنها كافة المحاكم بجمٌع درجاتها والهٌئات والجهات ،

 مصطفى كرام مؽربى كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  منح سلطة حك اإلدارة والتولٌع لكبل من : -  62

المهندس/ لطفً على دمحم سلٌمان ـ رئٌس مجلس اإلدارة ، ولسٌادته )منفرداً( أوسع السلطات والصبلحٌات إلدارة الشركة وتنفٌذ -1

والئحته التنفٌذٌة، وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام الكافة وعلى كافة األوراق  1221لسنة  152طبماً لما ورد بالمانون ؼرضها، 

والمستندات والعمود والتوكٌبلت واجراء كافة التصرفات ، بشكل مطلك خالً من أى شرط أو لٌد وما ٌتفرع منها دون تحفظ او 

 14356برلم       25255254جمٌع درجاتها والهٌئات والجهات ، تارٌخ : استثناء ، ومنها كافة المحاكم ب

 دمحم لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  منح سلطة حك اإلدارة والتولٌع لكبل من : -  63

ت إلدارة الشركة وتنفٌذ المهندس/ لطفً على دمحم سلٌمان ـ رئٌس مجلس اإلدارة ، ولسٌادته )منفرداً( أوسع السلطات والصبلحٌا-1

والئحته التنفٌذٌة، وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام الكافة وعلى كافة األوراق  1221لسنة  152ؼرضها، طبماً لما ورد بالمانون 

والمستندات والعمود والتوكٌبلت واجراء كافة التصرفات ، بشكل مطلك خالً من أى شرط أو لٌد وما ٌتفرع منها دون تحفظ او 

 14356برلم       25255254استثناء ، ومنها كافة المحاكم بجمٌع درجاتها والهٌئات والجهات ، تارٌخ : 

 ھشام  كرام مؽربى  كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  منح سلطة حك اإلدارة والتولٌع لكبل من : -  64
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)منفرداً( أوسع السلطات والصبلحٌات إلدارة الشركة وتنفٌذ المهندس/ لطفً على دمحم سلٌمان ـ رئٌس مجلس اإلدارة ، ولسٌادته -1

والئحته التنفٌذٌة، وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام الكافة وعلى كافة األوراق  1221لسنة  152ؼرضها، طبماً لما ورد بالمانون 

لٌد وما ٌتفرع منها دون تحفظ او  والمستندات والعمود والتوكٌبلت واجراء كافة التصرفات ، بشكل مطلك خالً من أى شرط أو

 14356برلم       25255254استثناء ، ومنها كافة المحاكم بجمٌع درجاتها والهٌئات والجهات ، تارٌخ : 

 احمد لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  منح سلطة حك اإلدارة والتولٌع لكبل من : -  65

رئٌس مجلس اإلدارة ، ولسٌادته )منفرداً( أوسع السلطات والصبلحٌات إلدارة الشركة وتنفٌذ  المهندس/ لطفً على دمحم سلٌمان ـ-1

والئحته التنفٌذٌة، وتمثٌل الشركة والتولٌع عنها أمام الكافة وعلى كافة األوراق  1221لسنة  152ؼرضها، طبماً لما ورد بالمانون 

، بشكل مطلك خالً من أى شرط أو لٌد وما ٌتفرع منها دون تحفظ او  والمستندات والعمود والتوكٌبلت واجراء كافة التصرفات

 14356برلم       25255254استثناء ، ومنها كافة المحاكم بجمٌع درجاتها والهٌئات والجهات ، تارٌخ : 

 لطفى على دمحم -  66

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام واألعمال  سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  الرسمٌة وشـبه الرسمٌة واألھلٌه والحكومٌة 

والخاص والمإسسات والشــــــــــركات واألفـــــــراد ومنها مكاتب التوثٌك والشهر العماري ومصلحة الضرائب والتولٌع أمام البنون 

والرھن الرسمً والحٌازي والمصـــــارؾ والهٌئات المالٌة، وإجراء كافة التعامبلت المالٌة والتسهٌبلت البنكٌة، وحك االلتراض 

)الرھن العماري و التجاري و رھن الودٌعة( والؽــــــائها ،  وشطب كافةحموق االمتٌاز واالختصاص والرھون وؼٌرھا من العمود 

 14356برلم       25255254والتسجٌبلت المشهرة ، تارٌخ : 

ٌة وشـبه الرسمٌة واألھلٌه والحكومٌة وؼٌر مصطفى كرام مؽربى كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  الرسم -  64

الحكومٌة والمطاع العام واألعمال والخاص والمإسسات والشــــــــــركات واألفـــــــراد ومنها مكاتب التوثٌك والشهر العماري 

ة والتسهٌبلت البنكٌة، وحك ومصلحة الضرائب والتولٌع أمام البنون والمصـــــارؾ والهٌئات المالٌة، وإجراء كافة التعامبلت المالٌ

االلتراض والرھن الرسمً والحٌازي )الرھن العماري و التجاري و رھن الودٌعة( والؽــــــائها ،  وشطب كافةحموق االمتٌاز 

 14356برلم       25255254واالختصاص والرھون وؼٌرھا من العمود والتسجٌبلت المشهرة ، تارٌخ : 

شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  الرسمٌة وشـبه الرسمٌة واألھلٌه والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة دمحم لطفى على سلٌمان   -  62

والمطاع العام واألعمال والخاص والمإسسات والشــــــــــركات واألفـــــــراد ومنها مكاتب التوثٌك والشهر العماري ومصلحة 

الٌة، وإجراء كافة التعامبلت المالٌة والتسهٌبلت البنكٌة، وحك االلتراض الضرائب والتولٌع أمام البنون والمصـــــارؾ والهٌئات الم

والرھن الرسمً والحٌازي )الرھن العماري و التجاري و رھن الودٌعة( والؽــــــائها ،  وشطب كافةحموق االمتٌاز واالختصاص 

 14356برلم       25255254والرھون وؼٌرھا من العمود والتسجٌبلت المشهرة ، تارٌخ : 

ھشام  كرام مؽربى  كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  الرسمٌة وشـبه الرسمٌة واألھلٌه والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  -  62

والمطاع العام واألعمال والخاص والمإسسات والشــــــــــركات واألفـــــــراد ومنها مكاتب التوثٌك والشهر العماري ومصلحة 

ام البنون والمصـــــارؾ والهٌئات المالٌة، وإجراء كافة التعامبلت المالٌة والتسهٌبلت البنكٌة، وحك االلتراض الضرائب والتولٌع أم

والرھن الرسمً والحٌازي )الرھن العماري و التجاري و رھن الودٌعة( والؽــــــائها ،  وشطب كافةحموق االمتٌاز واالختصاص 

 14356برلم       25255254لمشهرة ، تارٌخ : والرھون وؼٌرھا من العمود والتسجٌبلت ا

احمد لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  الرسمٌة وشـبه الرسمٌة واألھلٌه والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  -  45

العماري ومصلحة والمطاع العام واألعمال والخاص والمإسسات والشــــــــــركات واألفـــــــراد ومنها مكاتب التوثٌك والشهر 

الضرائب والتولٌع أمام البنون والمصـــــارؾ والهٌئات المالٌة، وإجراء كافة التعامبلت المالٌة والتسهٌبلت البنكٌة، وحك االلتراض 

والرھن الرسمً والحٌازي )الرھن العماري و التجاري و رھن الودٌعة( والؽــــــائها ،  وشطب كافةحموق االمتٌاز واالختصاص 

 14356برلم       25255254رھون وؼٌرھا من العمود والتسجٌبلت المشهرة ، تارٌخ : وال

 لطفى على دمحم -  41

سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  لصالح الشركة او لصالح الؽٌر ، سواء شطبا كلٌا او جزئٌاً ، وحك كفالة الؽٌر  

وتمدٌم التؤمٌنات والضمانات المانونٌة التً ٌراھا مناسبة ، وحوالة كافة  والشركات واألشخاص المرتبطة وذات العبللة وإلؽائها

الحموق السالفة للؽٌر. وحك إجراء جمٌع التصرفات المانونٌة وانشاء كافة الحموق العٌنٌة ــ األصلٌة والتبعٌة ــ وتعدٌلها أو نملها 

الشركة وأمبلكها العمارٌة والمنمولة ، وااللرار بمبول الثمن وانهائها وشطبها ، وابرام كافة العمود ، وبٌع وشراء وتؤجٌر أصول 

 14356برلم       25255254واعطاء المخالصات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مصطفى كرام مؽربى كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  لصالح الشركة او لصالح الؽٌر ، سواء شطبا كلٌا او جزئٌاً  -  42

اص المرتبطة وذات العبللة وإلؽائها وتمدٌم التؤمٌنات والضمانات المانونٌة التً ٌراھا مناسبة ، ، وحك كفالة الؽٌر والشركات واألشخ

ا وحوالة كافة الحموق السالفة للؽٌر. وحك إجراء جمٌع التصرفات المانونٌة وانشاء كافة الحموق العٌنٌة ــ األصلٌة والتبعٌة ــ وتعدٌله

العمود ، وبٌع وشراء وتؤجٌر أصول الشركة وأمبلكها العمارٌة والمنمولة ، وااللرار بمبول  أو نملها وانهائها وشطبها ، وابرام كافة

 14356برلم       25255254الثمن واعطاء المخالصات ، تارٌخ : 

 دمحم لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  لصالح الشركة او لصالح الؽٌر ، سواء شطبا كلٌا او جزئٌاً ، -  43

وحك كفالة الؽٌر والشركات واألشخاص المرتبطة وذات العبللة وإلؽائها وتمدٌم التؤمٌنات والضمانات المانونٌة التً ٌراھا مناسبة ، 

ا وحوالة كافة الحموق السالفة للؽٌر. وحك إجراء جمٌع التصرفات المانونٌة وانشاء كافة الحموق العٌنٌة ــ األصلٌة والتبعٌة ــ وتعدٌله

ها وانهائها وشطبها ، وابرام كافة العمود ، وبٌع وشراء وتؤجٌر أصول الشركة وأمبلكها العمارٌة والمنمولة ، وااللرار بمبول أو نمل

 14356برلم       25255254الثمن واعطاء المخالصات ، تارٌخ : 

الؽٌر ، سواء شطبا كلٌا او جزئٌاً ، ھشام  كرام مؽربى  كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  لصالح الشركة او لصالح  -  44

وحك كفالة الؽٌر والشركات واألشخاص المرتبطة وذات العبللة وإلؽائها وتمدٌم التؤمٌنات والضمانات المانونٌة التً ٌراھا مناسبة ، 

ألصلٌة والتبعٌة ــ وتعدٌلها وحوالة كافة الحموق السالفة للؽٌر. وحك إجراء جمٌع التصرفات المانونٌة وانشاء كافة الحموق العٌنٌة ــ ا

أو نملها وانهائها وشطبها ، وابرام كافة العمود ، وبٌع وشراء وتؤجٌر أصول الشركة وأمبلكها العمارٌة والمنمولة ، وااللرار بمبول 

 14356برلم       25255254الثمن واعطاء المخالصات ، تارٌخ : 

لس ادارة  لصالح الشركة او لصالح الؽٌر ، سواء شطبا كلٌا او جزئٌاً ، احمد لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مج -  45

وحك كفالة الؽٌر والشركات واألشخاص المرتبطة وذات العبللة وإلؽائها وتمدٌم التؤمٌنات والضمانات المانونٌة التً ٌراھا مناسبة ، 

وانشاء كافة الحموق العٌنٌة ــ األصلٌة والتبعٌة ــ وتعدٌلها  وحوالة كافة الحموق السالفة للؽٌر. وحك إجراء جمٌع التصرفات المانونٌة

أو نملها وانهائها وشطبها ، وابرام كافة العمود ، وبٌع وشراء وتؤجٌر أصول الشركة وأمبلكها العمارٌة والمنمولة ، وااللرار بمبول 

 14356برلم       25255254الثمن واعطاء المخالصات ، تارٌخ : 

 دمحملطفى على  -  46

سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  وترتٌب حموق االنتفاع واالرتفاق واالختصاص وإنهائها . وحوالة حموق الشركة  

للؽٌر والتنازل عنها بممابل أو بدون ممابل ، وفً االلرار بكافة انواعه واالبراء والصلح والتنازل عن الحموق المدنٌة فٌها والتولٌع 

أو مشارطة التحكٌم ولبض الحموق واألموال والحواالت والودائع من جمٌع خزائن المحاكم والشهر العماري  على شروط التحكٌم

وكذلن المتحصلة بمعرفة المحضرٌن ، والتولٌع أمام مكاتب الشهر العماري والتوثٌك على طلبات الشهر العماري والعمود النهائٌة 

 14356برلم       25255254بانواعها وتعدٌبلتها وإلؽائها ، تارٌخ : 

مصطفى كرام مؽربى كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وترتٌب حموق االنتفاع واالرتفاق واالختصاص وإنهائها .  -  44

وحوالة حموق الشركة للؽٌر والتنازل عنها بممابل أو بدون ممابل ، وفً االلرار بكافة انواعه واالبراء والصلح والتنازل عن الحموق 

دنٌة فٌها والتولٌع على شروط التحكٌم أو مشارطة التحكٌم ولبض الحموق واألموال والحواالت والودائع من جمٌع خزائن المحاكم الم

والشهر العماري وكذلن المتحصلة بمعرفة المحضرٌن ، والتولٌع أمام مكاتب الشهر العماري والتوثٌك على طلبات الشهر العماري 

 14356برلم       25255254وتعدٌبلتها وإلؽائها ، تارٌخ :  والعمود النهائٌة بانواعها

دمحم لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وترتٌب حموق االنتفاع واالرتفاق واالختصاص وإنهائها .  -  42

براء والصلح والتنازل عن الحموق وحوالة حموق الشركة للؽٌر والتنازل عنها بممابل أو بدون ممابل ، وفً االلرار بكافة انواعه واال

المدنٌة فٌها والتولٌع على شروط التحكٌم أو مشارطة التحكٌم ولبض الحموق واألموال والحواالت والودائع من جمٌع خزائن المحاكم 

العماري  والشهر العماري وكذلن المتحصلة بمعرفة المحضرٌن ، والتولٌع أمام مكاتب الشهر العماري والتوثٌك على طلبات الشهر

 14356برلم       25255254والعمود النهائٌة بانواعها وتعدٌبلتها وإلؽائها ، تارٌخ : 

ھشام  كرام مؽربى  كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وترتٌب حموق االنتفاع واالرتفاق واالختصاص وإنهائها .  -  42

مابل ، وفً االلرار بكافة انواعه واالبراء والصلح والتنازل عن الحموق وحوالة حموق الشركة للؽٌر والتنازل عنها بممابل أو بدون م

المدنٌة فٌها والتولٌع على شروط التحكٌم أو مشارطة التحكٌم ولبض الحموق واألموال والحواالت والودائع من جمٌع خزائن المحاكم 

شهر العماري والتوثٌك على طلبات الشهر العماري والشهر العماري وكذلن المتحصلة بمعرفة المحضرٌن ، والتولٌع أمام مكاتب ال

 14356برلم       25255254والعمود النهائٌة بانواعها وتعدٌبلتها وإلؽائها ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

احمد لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وترتٌب حموق االنتفاع واالرتفاق واالختصاص وإنهائها .  -  25

ؽٌر والتنازل عنها بممابل أو بدون ممابل ، وفً االلرار بكافة انواعه واالبراء والصلح والتنازل عن الحموق وحوالة حموق الشركة لل

المدنٌة فٌها والتولٌع على شروط التحكٌم أو مشارطة التحكٌم ولبض الحموق واألموال والحواالت والودائع من جمٌع خزائن المحاكم 

المحضرٌن ، والتولٌع أمام مكاتب الشهر العماري والتوثٌك على طلبات الشهر العماري  والشهر العماري وكذلن المتحصلة بمعرفة

 14356برلم       25255254والعمود النهائٌة بانواعها وتعدٌبلتها وإلؽائها ، تارٌخ : 

 لطفى على دمحم -  21

سمٌة والتوكٌبلت الصادرة من الشركة أو من سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  والتولٌع على كافة العمود العرفٌة والر 

الؽٌر لصالحها والؽائها وشطبها وفسخها ، والتولٌع على عمود االندماج والتمسٌم والتحول والشراكة مع الؽٌر وعمود تؤسٌس 

ام السجل التجاري الشركات والنظام األساسً وعمود تعدٌل النظام األساسً للشركة وحك افتتاح فروع للشركة ، والتمثٌل والتولٌع أم

والؽرؾ التجارٌة وؼرؾ اتحاد الصناعات المصرٌة والهٌئة العامة لبلستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وشركات المماصة 

 14356برلم       25255254واالٌداع والمٌد المركزي ، ، تارٌخ : 

لٌع على كافة العمود العرفٌة والرسمٌة والتوكٌبلت مصطفى كرام مؽربى كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والتو -  22

الصادرة من الشركة أو من الؽٌر لصالحها والؽائها وشطبها وفسخها ، والتولٌع على عمود االندماج والتمسٌم والتحول والشراكة مع 

وع للشركة ، والتمثٌل والتولٌع الؽٌر وعمود تؤسٌس الشركات والنظام األساسً وعمود تعدٌل النظام األساسً للشركة وحك افتتاح فر

أمام السجل التجاري والؽرؾ التجارٌة وؼرؾ اتحاد الصناعات المصرٌة والهٌئة العامة لبلستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة 

 14356برلم       25255254وشركات المماصة واالٌداع والمٌد المركزي ، ، تارٌخ : 

ة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والتولٌع على كافة العمود العرفٌة والرسمٌة والتوكٌبلت الصادرة دمحم لطفى على سلٌمان  شرك -  23

من الشركة أو من الؽٌر لصالحها والؽائها وشطبها وفسخها ، والتولٌع على عمود االندماج والتمسٌم والتحول والشراكة مع الؽٌر 

ام األساسً للشركة وحك افتتاح فروع للشركة ، والتمثٌل والتولٌع أمام وعمود تؤسٌس الشركات والنظام األساسً وعمود تعدٌل النظ

السجل التجاري والؽرؾ التجارٌة وؼرؾ اتحاد الصناعات المصرٌة والهٌئة العامة لبلستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة وشركات 

 14356برلم       25255254المماصة واالٌداع والمٌد المركزي ، ، تارٌخ : 

ھشام  كرام مؽربى  كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والتولٌع على كافة العمود العرفٌة والرسمٌة والتوكٌبلت  -  24

الصادرة من الشركة أو من الؽٌر لصالحها والؽائها وشطبها وفسخها ، والتولٌع على عمود االندماج والتمسٌم والتحول والشراكة مع 

والنظام األساسً وعمود تعدٌل النظام األساسً للشركة وحك افتتاح فروع للشركة ، والتمثٌل والتولٌع  الؽٌر وعمود تؤسٌس الشركات

أمام السجل التجاري والؽرؾ التجارٌة وؼرؾ اتحاد الصناعات المصرٌة والهٌئة العامة لبلستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة 

 14356برلم       25255254تارٌخ : وشركات المماصة واالٌداع والمٌد المركزي ، ، 

احمد لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والتولٌع على كافة العمود العرفٌة والرسمٌة والتوكٌبلت  -  25

كة مع الصادرة من الشركة أو من الؽٌر لصالحها والؽائها وشطبها وفسخها ، والتولٌع على عمود االندماج والتمسٌم والتحول والشرا

الؽٌر وعمود تؤسٌس الشركات والنظام األساسً وعمود تعدٌل النظام األساسً للشركة وحك افتتاح فروع للشركة ، والتمثٌل والتولٌع 

أمام السجل التجاري والؽرؾ التجارٌة وؼرؾ اتحاد الصناعات المصرٌة والهٌئة العامة لبلستثمار والهٌئة العامة للرلابة المالٌة 

 14356برلم       25255254صة واالٌداع والمٌد المركزي ، ، تارٌخ : وشركات المما

 لطفى على دمحم -  26

سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  وله الحك فً إلؽاء وانهاء وفسخ كافة العمود والتفوٌضات والتوكٌبلت الصادرة من  

 و بعض ما ذكر سواء باجراء التصرؾ للنفس او للؽٌر .الشركة او لصالحها ، وله الحك فً تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً كل أ

 عضو مجلس اإلدارة  المهندس / دمحم لطفً علً سلٌمان .2

 عضو مجلس اإلدارة  المهندس / احمد لطفً علً سلٌمان .3

تمثٌل امام وٌحل أي منهما منفرداً محل رئٌس مجلس اإلدارة فً حالة ؼٌابه وٌتولى جمٌع اختصاصاته وصبلحٌاته ، فٌما عدا ال

 المضاء )المحاكم( .

 14356برلم       25255254المهندس / ھشام كرام مؽربً ، تارٌخ :  .4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مصطفى كرام مؽربى كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وله الحك فً إلؽاء وانهاء وفسخ كافة العمود والتفوٌضات  -  24

فً تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر سواء باجراء التصرؾ والتوكٌبلت الصادرة من الشركة او لصالحها ، وله الحك 

 للنفس او للؽٌر .

 عضو مجلس اإلدارة  المهندس / دمحم لطفً علً سلٌمان .2

 عضو مجلس اإلدارة  المهندس / احمد لطفً علً سلٌمان .3

اصاته وصبلحٌاته ، فٌما عدا التمثٌل امام وٌحل أي منهما منفرداً محل رئٌس مجلس اإلدارة فً حالة ؼٌابه وٌتولى جمٌع اختص

 المضاء )المحاكم( .

 14356برلم       25255254المهندس / ھشام كرام مؽربً ، تارٌخ :  .4

دمحم لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وله الحك فً إلؽاء وانهاء وفسخ كافة العمود والتفوٌضات  -  22

لشركة او لصالحها ، وله الحك فً تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر سواء باجراء التصرؾ والتوكٌبلت الصادرة من ا

 للنفس او للؽٌر .

 عضو مجلس اإلدارة  المهندس / دمحم لطفً علً سلٌمان .2

 عضو مجلس اإلدارة  المهندس / احمد لطفً علً سلٌمان .3

حالة ؼٌابه وٌتولى جمٌع اختصاصاته وصبلحٌاته ، فٌما عدا التمثٌل امام  وٌحل أي منهما منفرداً محل رئٌس مجلس اإلدارة فً

 المضاء )المحاكم( .

 14356برلم       25255254المهندس / ھشام كرام مؽربً ، تارٌخ :  .4

فوٌضات ھشام  كرام مؽربى  كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وله الحك فً إلؽاء وانهاء وفسخ كافة العمود والت -  22

والتوكٌبلت الصادرة من الشركة او لصالحها ، وله الحك فً تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر سواء باجراء التصرؾ 

 للنفس او للؽٌر .

 عضو مجلس اإلدارة  المهندس / دمحم لطفً علً سلٌمان .2

 عضو مجلس اإلدارة  المهندس / احمد لطفً علً سلٌمان .3

فرداً محل رئٌس مجلس اإلدارة فً حالة ؼٌابه وٌتولى جمٌع اختصاصاته وصبلحٌاته ، فٌما عدا التمثٌل امام وٌحل أي منهما من

 المضاء )المحاكم( .

 14356برلم       25255254المهندس / ھشام كرام مؽربً ، تارٌخ :  .4

وانهاء وفسخ كافة العمود والتفوٌضات احمد لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وله الحك فً إلؽاء  -  25

والتوكٌبلت الصادرة من الشركة او لصالحها ، وله الحك فً تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر سواء باجراء التصرؾ 

 للنفس او للؽٌر .

 عضو مجلس اإلدارة  المهندس / دمحم لطفً علً سلٌمان .2

 جلس اإلدارةعضو م  المهندس / احمد لطفً علً سلٌمان .3

وٌحل أي منهما منفرداً محل رئٌس مجلس اإلدارة فً حالة ؼٌابه وٌتولى جمٌع اختصاصاته وصبلحٌاته ، فٌما عدا التمثٌل امام 

 المضاء )المحاكم( .

 14356برلم       25255254المهندس / ھشام كرام مؽربً ، تارٌخ :  .4

 لطفى على دمحم -  21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب  مجلس ادارة  كرام سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس  

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب المهندس / مصطفى كرام مؽربً كرام  .5

ولسٌادتهما مجتمعٌن حك االدارة والتولٌع عن الشركة فً شراء وبٌع وتؤجٌر األصول والمعدات والعمارات والمنموالت المتعلمة 

والعمارات واألراضً والمبانً المختلفة والتورٌدات وتمسٌم األراضً وؼٌرھا باسم الشركة بعملٌات التشؽٌل بما فً ذلن السٌارات 

وألؼراض الشركة، والتعالد مع المماولٌن العمومٌٌن ومماولً الباطن والمهندسٌن واالستشارٌٌن ، ولهما فً ذلن التعامل باسمها أمام 

 14356برلم       25255254، تارٌخ : 

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب  مؽربى كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  كرام مصطفى كرام  -  22

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب المهندس / مصطفى كرام مؽربً كرام  .5

ولسٌادتهما مجتمعٌن حك االدارة والتولٌع عن الشركة فً شراء وبٌع وتؤجٌر األصول والمعدات والعمارات والمنموالت المتعلمة 

التشؽٌل بما فً ذلن السٌارات والعمارات واألراضً والمبانً المختلفة والتورٌدات وتمسٌم األراضً وؼٌرھا باسم الشركة  بعملٌات

وألؼراض الشركة، والتعالد مع المماولٌن العمومٌٌن ومماولً الباطن والمهندسٌن واالستشارٌٌن ، ولهما فً ذلن التعامل باسمها أمام 

 14356رلم   ب    25255254، تارٌخ : 

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب  دمحم لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  كرام  -  23

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب المهندس / مصطفى كرام مؽربً كرام  .5

والمنموالت المتعلمة  ولسٌادتهما مجتمعٌن حك االدارة والتولٌع عن الشركة فً شراء وبٌع وتؤجٌر األصول والمعدات والعمارات

بعملٌات التشؽٌل بما فً ذلن السٌارات والعمارات واألراضً والمبانً المختلفة والتورٌدات وتمسٌم األراضً وؼٌرھا باسم الشركة 

أمام وألؼراض الشركة، والتعالد مع المماولٌن العمومٌٌن ومماولً الباطن والمهندسٌن واالستشارٌٌن ، ولهما فً ذلن التعامل باسمها 

 14356برلم       25255254، تارٌخ : 

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب  ھشام  كرام مؽربى  كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  كرام  -  24

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب المهندس / مصطفى كرام مؽربً كرام  .5

ؤجٌر األصول والمعدات والعمارات والمنموالت المتعلمة ولسٌادتهما مجتمعٌن حك االدارة والتولٌع عن الشركة فً شراء وبٌع وت

بعملٌات التشؽٌل بما فً ذلن السٌارات والعمارات واألراضً والمبانً المختلفة والتورٌدات وتمسٌم األراضً وؼٌرھا باسم الشركة 

، ولهما فً ذلن التعامل باسمها أمام وألؼراض الشركة، والتعالد مع المماولٌن العمومٌٌن ومماولً الباطن والمهندسٌن واالستشارٌٌن 

 14356برلم       25255254، تارٌخ : 

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب  احمد لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  كرام  -  25

 عضو مجلس اإلدارة المنتدب المهندس / مصطفى كرام مؽربً كرام  .5

ٌع عن الشركة فً شراء وبٌع وتؤجٌر األصول والمعدات والعمارات والمنموالت المتعلمة ولسٌادتهما مجتمعٌن حك االدارة والتول

بعملٌات التشؽٌل بما فً ذلن السٌارات والعمارات واألراضً والمبانً المختلفة والتورٌدات وتمسٌم األراضً وؼٌرھا باسم الشركة 

اطن والمهندسٌن واالستشارٌٌن ، ولهما فً ذلن التعامل باسمها أمام وألؼراض الشركة، والتعالد مع المماولٌن العمومٌٌن ومماولً الب

 14356برلم       25255254، تارٌخ : 

 لطفى على دمحم -  26

سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام واألعمال والخاص وإجـــــــــراء  

ٌة والمشارطات التً تتعلك بمعامبلت الشركة مع الؽٌر والداخلة ضمن ؼرض الشركة وٌمتضٌها تحمٌك العمود والمعامبلت المال

ؼرضها، وذلن كله بحد ألصى ثبلثة ملٌون جنٌه لكل عملٌة. ولسٌادتهما منفردٌن ذات الصبلحٌات السالفة بحد ألصى اثنٌن ملٌون 

مود العمل واستمارات التؤمٌنات االجتماعٌة واعتماد الموائم المالٌة جنٌه لكل عملٌة ، كما لهم منفردٌن أٌضاً التولٌع على ع

 14356برلم       25255254والحسابات الختامٌة للشركة والتولٌع ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مصطفى كرام مؽربى كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام واألعمال  -  24

ـــــــــراء العمود والمعامبلت المالٌة والمشارطات التً تتعلك بمعامبلت الشركة مع الؽٌر والداخلة ضمن ؼرض والخاص وإج

الشركة وٌمتضٌها تحمٌك ؼرضها، وذلن كله بحد ألصى ثبلثة ملٌون جنٌه لكل عملٌة. ولسٌادتهما منفردٌن ذات الصبلحٌات السالفة 

كما لهم منفردٌن أٌضاً التولٌع على عمود العمل واستمارات التؤمٌنات االجتماعٌة واعتماد  بحد ألصى اثنٌن ملٌون جنٌه لكل عملٌة ،

 14356برلم       25255254الموائم المالٌة والحسابات الختامٌة للشركة والتولٌع ، تارٌخ : 

ة والمطاع العام واألعمال دمحم لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌ -  22

والخاص وإجـــــــــراء العمود والمعامبلت المالٌة والمشارطات التً تتعلك بمعامبلت الشركة مع الؽٌر والداخلة ضمن ؼرض 

الشركة وٌمتضٌها تحمٌك ؼرضها، وذلن كله بحد ألصى ثبلثة ملٌون جنٌه لكل عملٌة. ولسٌادتهما منفردٌن ذات الصبلحٌات السالفة 

د ألصى اثنٌن ملٌون جنٌه لكل عملٌة ، كما لهم منفردٌن أٌضاً التولٌع على عمود العمل واستمارات التؤمٌنات االجتماعٌة واعتماد بح

 14356برلم       25255254الموائم المالٌة والحسابات الختامٌة للشركة والتولٌع ، تارٌخ : 

س ادارة  الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام واألعمال ھشام  كرام مؽربى  كرام  شركة مساھمة  عضو مجل -  22

والخاص وإجـــــــــراء العمود والمعامبلت المالٌة والمشارطات التً تتعلك بمعامبلت الشركة مع الؽٌر والداخلة ضمن ؼرض 

تهما منفردٌن ذات الصبلحٌات السالفة الشركة وٌمتضٌها تحمٌك ؼرضها، وذلن كله بحد ألصى ثبلثة ملٌون جنٌه لكل عملٌة. ولسٌاد

بحد ألصى اثنٌن ملٌون جنٌه لكل عملٌة ، كما لهم منفردٌن أٌضاً التولٌع على عمود العمل واستمارات التؤمٌنات االجتماعٌة واعتماد 

 14356برلم       25255254الموائم المالٌة والحسابات الختامٌة للشركة والتولٌع ، تارٌخ : 

طفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام واألعمال احمد ل -  155

والخاص وإجـــــــــراء العمود والمعامبلت المالٌة والمشارطات التً تتعلك بمعامبلت الشركة مع الؽٌر والداخلة ضمن ؼرض 

ى ثبلثة ملٌون جنٌه لكل عملٌة. ولسٌادتهما منفردٌن ذات الصبلحٌات السالفة الشركة وٌمتضٌها تحمٌك ؼرضها، وذلن كله بحد ألص

بحد ألصى اثنٌن ملٌون جنٌه لكل عملٌة ، كما لهم منفردٌن أٌضاً التولٌع على عمود العمل واستمارات التؤمٌنات االجتماعٌة واعتماد 

 14356برلم       25255254الموائم المالٌة والحسابات الختامٌة للشركة والتولٌع ، تارٌخ : 

 لطفى على دمحم -  151

سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  علٌها وعلى اإللرارات الضرٌبٌة أى كانت لٌمتهم واستخراج جمٌع أنواع التراخٌص  

ة العمود والتفوٌضات ومنها تراخٌص البناء والهدم والترمٌم أي كان لٌمتها ، ولهما على النحو الموضح الحك فً إلؽاء وانهاء كاف

برلم       25255254والتوكٌبلت الصادرة بصفتهما ، ولهما الحك فً تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

14356 

مصطفى كرام مؽربى كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  علٌها وعلى اإللرارات الضرٌبٌة أى كانت لٌمتهم  -  152

أنواع التراخٌص ومنها تراخٌص البناء والهدم والترمٌم أي كان لٌمتها ، ولهما على النحو الموضح الحك فً إلؽاء  واستخراج جمٌع

وانهاء كافة العمود والتفوٌضات والتوكٌبلت الصادرة بصفتهما ، ولهما الحك فً تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر . ، 

 14356برلم       25255254تارٌخ : 

دمحم لطفى على سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  علٌها وعلى اإللرارات الضرٌبٌة أى كانت لٌمتهم واستخراج  -  153

جمٌع أنواع التراخٌص ومنها تراخٌص البناء والهدم والترمٌم أي كان لٌمتها ، ولهما على النحو الموضح الحك فً إلؽاء وانهاء كافة 

بلت الصادرة بصفتهما ، ولهما الحك فً تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : العمود والتفوٌضات والتوكٌ

 14356برلم       25255254

ھشام  كرام مؽربى  كرام  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  علٌها وعلى اإللرارات الضرٌبٌة أى كانت لٌمتهم  -  154

ٌص البناء والهدم والترمٌم أي كان لٌمتها ، ولهما على النحو الموضح الحك فً إلؽاء واستخراج جمٌع أنواع التراخٌص ومنها تراخ

وانهاء كافة العمود والتفوٌضات والتوكٌبلت الصادرة بصفتهما ، ولهما الحك فً تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر . ، 

 14356برلم       25255254تارٌخ : 

شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  علٌها وعلى اإللرارات الضرٌبٌة أى كانت لٌمتهم واستخراج  احمد لطفى على سلٌمان  -  155

جمٌع أنواع التراخٌص ومنها تراخٌص البناء والهدم والترمٌم أي كان لٌمتها ، ولهما على النحو الموضح الحك فً إلؽاء وانهاء كافة 

ا الحك فً تفوٌض وتوكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : العمود والتفوٌضات والتوكٌبلت الصادرة بصفتهما ، ولهم

 14356برلم       25255254



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

كرٌم ابراھٌم زكى ابراھٌم احمد  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تشكٌل مجلس االداره وتحدٌد  -  156

 -صبلحٌاته على النحو التالى :

مازن حسن عبد الحمٌد صالح ، ونائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد / كرٌم  وٌكون لرئٌس مجلس االداره السٌد /

حك االداره والتولٌع عن  -مجتمعٌن او منفردٌن  -ابراھٌم زكى ابراھٌم ، عضو مجلس االداره السٌد / روبرتو الكسندرو دكلٌسٌس 

السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها ولهم ابرام كافه العمود  الشركه والمسإلٌه امام الجهات الرسمٌه ولهم فى ھذا الصدد اوسع

 14155برلم       25255254والمعامبلت الداخله ضمن اؼراض الشركه والتعامل ، تارٌخ : 

مازن حسن عبدالحمٌد صالح  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االداره وتحدٌد صبلحٌاته على النحو  -  154

 -:التالى 

وٌكون لرئٌس مجلس االداره السٌد / مازن حسن عبد الحمٌد صالح ، ونائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد / كرٌم 

حك االداره والتولٌع عن  -مجتمعٌن او منفردٌن  -ابراھٌم زكى ابراھٌم ، عضو مجلس االداره السٌد / روبرتو الكسندرو دكلٌسٌس 

جهات الرسمٌه ولهم فى ھذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها ولهم ابرام كافه العمود الشركه والمسإلٌه امام ال

 14155برلم       25255254والمعامبلت الداخله ضمن اؼراض الشركه والتعامل ، تارٌخ : 

وتحدٌد صبلحٌاته على النحو التالى  روبرتو الكسندرو دكلٌسٌس  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االداره -  152

:- 

وٌكون لرئٌس مجلس االداره السٌد / مازن حسن عبد الحمٌد صالح ، ونائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد / كرٌم 

لتولٌع عن حك االداره وا -مجتمعٌن او منفردٌن  -ابراھٌم زكى ابراھٌم ، عضو مجلس االداره السٌد / روبرتو الكسندرو دكلٌسٌس 

الشركه والمسإلٌه امام الجهات الرسمٌه ولهم فى ھذا الصدد اوسع السلطات الداره الشركه والتعامل باسمها ولهم ابرام كافه العمود 

 14155برلم       25255254والمعامبلت الداخله ضمن اؼراض الشركه والتعامل ، تارٌخ : 

اھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  امام جمٌع الجهات الحكومٌه كرٌم ابراھٌم زكى ابراھٌم احمد  شركة مس -  152

وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم حك التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه 

 وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌـــارات  

فمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم ولهم ابرام العمود والمشارطات والص

الحك فى تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وللسٌد / كرٌم ابراھٌم زكى ابراھٌم احمد نائب 

 14155برلم       25255254رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب والسٌد ، تارٌخ : 

مازن حسن عبدالحمٌد صالح  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع  -  115

العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم حك التولٌع على عمود الشراء الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه 

 ارات  واالراضى والسٌـــ

ولهم ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم 

الحك فى تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وللسٌد / كرٌم ابراھٌم زكى ابراھٌم احمد نائب 

 14155برلم       25255254العضو المنتدب والسٌد ، تارٌخ : رئٌس مجلس االداره و

روبرتو الكسندرو دكلٌسٌس  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  امام جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع  -  111

ه وممتلكاتها العمارٌه العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم ولهم حك التولٌع على عمود الشراء الصول الشرك

 واالراضى والسٌـــارات  

ولهم ابرام العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها ولهم 

ى ابراھٌم احمد نائب الحك فى تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وللسٌد / كرٌم ابراھٌم زك

 14155برلم       25255254رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب والسٌد ، تارٌخ : 

كرٌم ابراھٌم زكى ابراھٌم احمد  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  / روبرتو الكسندرو دكلٌسٌس  -  112

البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه من سحب واٌداع والتولٌع على حك التعامل مع جمٌع  -مجتمعٌن فمط  -عضو مجلس االداره 

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات البنكٌه واالفراج عن راسمال الشركه  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل 
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وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافه مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهما لبض ودفع كافه المبالػ 

برلم       25255254السندات االذنٌه التجارٌه ولهما الحك فى لبض واستبلم المبالػ المستحمه للشركه سواء كانت نمدٌه ، تارٌخ : 

14155 

 - مازن حسن عبدالحمٌد صالح  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  / روبرتو الكسندرو دكلٌسٌس عضو مجلس االداره -  113

حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  -مجتمعٌن فمط 

الحسابات البنكٌه واالفراج عن راسمال الشركه  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون 

اؼراضها ولهما لبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن 

 14155برلم       25255254التجارٌه ولهما الحك فى لبض واستبلم المبالػ المستحمه للشركه سواء كانت نمدٌه ، تارٌخ : 

 -و الكسندرو دكلٌسٌس عضو مجلس االداره روبرتو الكسندرو دكلٌسٌس  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  / روبرت -  114

حك التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك  -مجتمعٌن فمط 

 الحسابات البنكٌه واالفراج عن راسمال الشركه  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون

والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركه وضمن اؼراضها ولهما لبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافه السندات االذنٌه 

 14155برلم       25255254التجارٌه ولهما الحك فى لبض واستبلم المبالػ المستحمه للشركه سواء كانت نمدٌه ، تارٌخ : 

حمد  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  او بشٌكات ولهما حك توكٌل كرٌم ابراھٌم زكى ابراھٌم ا -  115

الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر اما فٌما ٌتعلك  بااللتراض من الؽٌر واعطاء المخالصات والتولٌع على عمود البٌع والرھن والتصرؾ 

تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من  رئٌس  فى اصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات فٌجب لنفاذ

مجلس االداره السٌد / مازن حسن عبد الحمٌد صالح ، ونائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد / كرٌم ابراھٌم زكى 

فى كل او بعض ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر  -مجتمعٌن  -ابراھٌم ، عضو مجلس االداره السٌد / روبرتو الكسندرو دكلٌسٌس 

 14155برلم       25255254، تارٌخ :  5ما ذكر 

مازن حسن عبدالحمٌد صالح  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  او بشٌكات ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما  -  116

تصرؾ فى اصول الشركه ذكر اما فٌما ٌتعلك  بااللتراض من الؽٌر واعطاء المخالصات والتولٌع على عمود البٌع والرھن وال

وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من  رئٌس مجلس االداره السٌد / 

مازن حسن عبد الحمٌد صالح ، ونائب رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب السٌد / كرٌم ابراھٌم زكى ابراھٌم ، عضو مجلس 

، تارٌخ :  5ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  -مجتمعٌن  -د / روبرتو الكسندرو دكلٌسٌس االداره السٌ

 14155برلم       25255254

روبرتو الكسندرو دكلٌسٌس  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  او بشٌكات ولهما حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما  -  114

اللتراض من الؽٌر واعطاء المخالصات والتولٌع على عمود البٌع والرھن والتصرؾ فى اصول الشركه ذكر اما فٌما ٌتعلك  با

وممتلكاتها العمارٌه واالراضى والسٌارات فٌجب لنفاذ تلن التصرفات فى حك الشركه ان تصدر من  رئٌس مجلس االداره السٌد / 

عضو المنتدب السٌد / كرٌم ابراھٌم زكى ابراھٌم ، عضو مجلس مازن حسن عبد الحمٌد صالح ، ونائب رئٌس مجلس االداره وال

، تارٌخ :  5ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر  -مجتمعٌن  -االداره السٌد / روبرتو الكسندرو دكلٌسٌس 

 14155برلم       25255254

 5533برلم       25255254رٌخ : علً عبد السٌد عبد الداٌم  شركة مساھمة  مدٌر  مسئول ، تا -  112

رؼده حمدى احمد دمحم زٌتون  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها كل  -  112

شخص مفوض بالتولٌع على ھذه المعامبلت والتعهدات من مجلس االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او 

مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن . وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة كبل من وكبلء 

رئٌس مجلس االدارة االسٌد / دمحم احمد سعد نمٌر ونائب رئٌس مجلس االدارة السٌدة/ وفاء حمادة دمحم كونه )مجتمعٌن او منفردٌن( 

 6242برلم       25255254ٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات ، تارٌخ : امام كافة الجهات الحكومٌة وؼ

دمحم احمد سعد نمٌر  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  125

ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكبلء  مفوض بالتولٌع على ھذه المعامبلت والتعهدات من مجلس االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى

مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن . وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة كبل من رئٌس 

امام  مجلس االدارة االسٌد / دمحم احمد سعد نمٌر ونائب رئٌس مجلس االدارة السٌدة/ وفاء حمادة دمحم كونه )مجتمعٌن او منفردٌن(

 6242برلم       25255254كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات ، تارٌخ : 
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 172 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفاء حماده  دمحم كونه  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها كل  -  121

مجلس االدارة ، ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او شخص مفوض بالتولٌع على ھذه المعامبلت والتعهدات من 

وكبلء مفوضٌن وأن ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن . وٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة كبل من 

حمادة دمحم كونه )مجتمعٌن او منفردٌن(  رئٌس مجلس االدارة االسٌد / دمحم احمد سعد نمٌر ونائب رئٌس مجلس االدارة السٌدة/ وفاء

 6242برلم       25255254امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والرسمٌة والوزارات ، تارٌخ : 

رؼده حمدى احمد دمحم زٌتون  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وكافة االجهز ة التابعة  -  122

اء بكافة محافظات الجمهورٌة ولهما الحك فى اجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة فى ؼرض الشركة على االخص تعٌٌن لبلحٌ

وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد 

رام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل وشراء كافة السندات االذنٌة التجارٌة واب

 6242برلم       25255254جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وشراء ، تارٌخ : 

ة وكافة االجهز ة التابعة لبلحٌاء دمحم احمد سعد نمٌر  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدول -  123

بكافة محافظات الجمهورٌة ولهما الحك فى اجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة فى ؼرض الشركة على االخص تعٌٌن وولؾ 

ة وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف

السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل وشراء جمٌع 

 6242برلم       25255254المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وشراء ، تارٌخ : 

دارة  واالجهزة التنفٌذٌة التابعة للدولة وكافة االجهز ة التابعة وفاء حماده  دمحم كونه  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ا -  124

لبلحٌاء بكافة محافظات الجمهورٌة ولهما الحك فى اجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة فى ؼرض الشركة على االخص تعٌٌن 

المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد  وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة

كافة السندات االذنٌة التجارٌة وابرام جمٌع العمود والمشاركات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل وشراء 

 6242برلم       25255254جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وشراء ، تارٌخ : 

دمحم زٌتون  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وبٌع السٌارات ووسائل النمل بؤسم الشركة والتعامل مع  رؼده حمدى احمد -  125

مصلحة الجمارن والضرائب والهٌئة العامة للتؤمً ن ات االجتماعٌة وكافة ادارات المرور ولهما حك التعامل مع البنون فى فتح 

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع واالفراج عن رأس المال  -عتمادات ا -والؽاء الحسابات بجمٌع انواعها ) حسابات جارٌة 

واصدار الشٌكات امام البنون ولهما حك االلتراض والرھن من جمٌع البنون والمإسسات المالٌة ولهما حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر 

 6242برلم       25255254فى بعض او كل ما ذكر. ، تارٌخ : 

ر  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  وبٌع السٌارات ووسائل النمل بؤسم الشركة والتعامل مع مصلحة دمحم احمد سعد نمٌ -  126

الجمارن والضرائب والهٌئة العامة للتؤمً ن ات االجتماعٌة وكافة ادارات المرور ولهما حك التعامل مع البنون فى فتح والؽاء 

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع واالفراج عن رأس المال واصدار  -اعتمادات  -الحسابات بجمٌع انواعها ) حسابات جارٌة 

الشٌكات امام البنون ولهما حك االلتراض والرھن من جمٌع البنون والمإسسات المالٌة ولهما حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فى بعض 

 6242برلم       25255254او كل ما ذكر. ، تارٌخ : 

ة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وبٌع السٌارات ووسائل النمل بؤسم الشركة والتعامل مع وفاء حماده  دمحم كونه  شرك -  124

مصلحة الجمارن والضرائب والهٌئة العامة للتؤمً ن ات االجتماعٌة وكافة ادارات المرور ولهما حك التعامل مع البنون فى فتح 

خطابات ضمان ( والسحب واالٌداع واالفراج عن رأس المال  -اعتمادات  -والؽاء الحسابات بجمٌع انواعها ) حسابات جارٌة 

واصدار الشٌكات امام البنون ولهما حك االلتراض والرھن من جمٌع البنون والمإسسات المالٌة ولهما حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر 

 6242برلم       25255254فى بعض او كل ما ذكر. ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌرون الشركة -سئولٌة محدودة  مدٌر  ٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددةخالد علً الشٌن حسنٌن  ذات م -  122

فً عبللتها مع الؽٌر والى اثنٌن  ) مجتمعٌن ( من المدٌرٌن فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا 

ٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( الحك فً التعامل ما إحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنف

باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة 

 11244برلم       25255254أشكالهم ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل ، تارٌخ : 

ٌمثل -محمود دمحم الصادق دمحم عبد المتعال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة -  122

المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر والى اثنٌن  ) مجتمعٌن ( من المدٌرٌن فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 
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 173 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

احة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن ) منفردٌن أو والتعامل باسمها فٌما عدا ما إحتفظ به صر

مجتمعٌن ( الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

 11244برلم       25255254تارٌخ :  األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل ،

ٌمثل المدٌرون الشركة -دمحم ابراھٌم ٌوسؾ سعده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة -  135

اسمها فٌما عدا فً عبللتها مع الؽٌر والى اثنٌن  ) مجتمعٌن ( من المدٌرٌن فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل ب

ما إحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرٌن ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( الحك فً التعامل 

باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة 

 11244برلم       25255254لهم ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل ، تارٌخ : أشكا

خالد علً الشٌن حسنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ولهم إبرام  -  131

الى اثنٌن من المدٌرٌن مجتمعٌن فمط كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك    بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل  و

التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وحك التولٌع علً عمود 

ٌة الشراء وشهادات الضمان وحك االلتراض والرھن وكذلن حك التولٌع على عمود البٌع والرھن ألصول الشركة وممتلكاتها العمار

 11244برلم       25255254واألراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

محمود دمحم الصادق دمحم عبد المتعال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم  -  132

لتى تتعلك    بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل  والى اثنٌن من المدٌرٌن مجتمعٌن ولهم إبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات ا

فمط التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وحك التولٌع علً 

عمود البٌع والرھن ألصول الشركة وممتلكاتها عمود الشراء وشهادات الضمان وحك االلتراض والرھن وكذلن حك التولٌع على 

 11244برلم       25255254العمارٌة واألراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

ام دمحم ابراھٌم ٌوسؾ سعده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ولهم إبر -  133

كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك    بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل  والى اثنٌن من المدٌرٌن مجتمعٌن فمط 

التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات واستصدار خطابات وحك التولٌع علً عمود 

اللتراض والرھن وكذلن حك التولٌع على عمود البٌع والرھن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة الشراء وشهادات الضمان وحك ا

 11244برلم       25255254واألراضً والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ، تارٌخ : 

ٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكرٌمثل خالد علً الشٌن حسنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ولهم حك توكٌل أو تفو -  134

المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر وألي إثنٌن  )مجتمعٌن ( من المدٌرٌن  فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 

للمدٌرٌن )   والتعامل باسمها فٌما عدا ما إحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة، وألي إثنٌن

منفردٌن أو مجتمعٌن ( الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

 11244برلم       25255254ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهمولهم ، تارٌخ : 

مسئولٌة محدودة  مدٌر  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما  محمود دمحم الصادق دمحم عبد المتعال  ذات -  135

ذكرٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر وألي إثنٌن  )مجتمعٌن ( من المدٌرٌن  فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة 

الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة، وألي إثنٌن  الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما إحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو 

للمدٌرٌن ) منفردٌن أو مجتمعٌن ( الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

 11244برلم       25255254والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهمولهم ، تارٌخ : 

دمحم ابراھٌم ٌوسؾ سعده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكرٌمثل  -  136

المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر وألي إثنٌن  )مجتمعٌن ( من المدٌرٌن  فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة 

صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة، وألي إثنٌن  للمدٌرٌن ) والتعامل باسمها فٌما عدا ما إحتفظ به 

منفردٌن أو مجتمعٌن ( الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام 

 11244برلم       25255254:  ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهمولهم ، تارٌخ

خالد علً الشٌن حسنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  -  134

 وأجورھم ولهم إبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل 
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 174 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌن )مجتمعٌن فمط (التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات وألي إثنٌن من المدٌر

 واستصدار خطابات وحك التولٌع علً عمود الشراء وشهادات الضمان.

رٌة واألراضً وللمدٌرٌن الثبلثة حك االلتراض والرھن وكذلن حك التولٌع على عمود البٌع والرھن ألصول الشركة وممتلكاتها العما

 11244برلم       25255254والسٌارات ، تارٌخ : 

محمود دمحم الصادق دمحم عبد المتعال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد  -  132

 لشركة بالنمد أو باألجل مرتباتهم وأجورھم ولهم إبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت ا

وألي إثنٌن من المدٌرٌن )مجتمعٌن فمط (التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات 

 واستصدار خطابات وحك التولٌع علً عمود الشراء وشهادات الضمان.

د البٌع والرھن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً وللمدٌرٌن الثبلثة حك االلتراض والرھن وكذلن حك التولٌع على عمو

 11244برلم       25255254والسٌارات ، تارٌخ : 

دمحم ابراھٌم ٌوسؾ سعده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  -  132

 ت والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل وأجورھم ولهم إبرام كافة العمود والمشارطا

وألي إثنٌن من المدٌرٌن )مجتمعٌن فمط (التعامل مع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح حسابات 

 واستصدار خطابات وحك التولٌع علً عمود الشراء وشهادات الضمان.

والرھن وكذلن حك التولٌع على عمود البٌع والرھن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واألراضً  وللمدٌرٌن الثبلثة حك االلتراض

 11244برلم       25255254والسٌارات ، تارٌخ : 

 خالد علً الشٌن حسنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها . -  145

 11244برلم       25255254ؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : ولهم حك توكٌل أو تفوٌض ال

 محمود دمحم الصادق دمحم عبد المتعال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها . -  141

 11244برلم       25255254ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 دمحم ابراھٌم ٌوسؾ سعده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها . -  142

 11244برلم       25255254ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 11244برلم       25255254خالد علً الشٌن حسنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  143

 11244برلم       25255254محمود دمحم الصادق دمحم عبد المتعال  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  144

 11244برلم       25255254دمحم ابراھٌم ٌوسؾ سعده  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  145

شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة   فرج كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة -  146

الحك فى  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -للشرٌن المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان 

المطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 2125برلم       25255254والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : 

مل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة فرج كا -  144

الحك فى  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -للشرٌن المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان 

ت الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجها

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 2125برلم       25255254والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

فرج كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  142

الحك فى  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -للشرٌن المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان 

من أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص التعامل باسم الشركة وض

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 2125برلم       25255254لرھن ، تارٌخ : والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع وا

فرج كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  142

فى الحك  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -للشرٌن المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان 

التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 2125برلم       25255254ات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : والمصارؾ والتولٌع على الشٌك

فرج كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  155

الحك فى  -نفردٌن أو مجتمعٌن م -للشرٌن المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان 

التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 2125برلم       25255254لمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : وا

فرج كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  151

الحك فى  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -: حسن كامل رحٌم عثمان للشرٌن المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن 

التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

التعامل مع جمٌع البنون بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور 

 2125برلم       25255254والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : 

نصر الدٌن دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن  -  152

الحك فى التعامل  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -ثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم ع

باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

ع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌدا

 2125برلم       25255254والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : 

نصر الدٌن دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن  -  153

الحك فى التعامل  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -تضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان الم

باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

ون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البن

 2125برلم       25255254والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : 

لجهات الرسمٌة للشرٌن نصر الدٌن دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام ا -  154

الحك فى التعامل  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان 

باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة 

ذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون أشكالهم وك

 2125برلم       25255254والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : 

تولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن نصر الدٌن دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر  ٌكون حك االدارة وال -  155

الحك فى التعامل  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان 

الخاص بكافة  باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع

أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 2125برلم       25255254والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : 

ٌر  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن نصر الدٌن دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مد -  156

الحك فى التعامل  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العا

أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 2125برلم       25255254والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : 

لح احمد  شركة تضامن  مدٌر  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة للشرٌن نصر الدٌن دمحم صا -  154

الحك فى التعامل  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان 

ر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌ

أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 2125برلم       25255254والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  152

الحك فى  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -للشرٌن المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان 

ام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أم

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 2125برلم       25255254: والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  152

الحك فى  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -للشرٌن المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان 

باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص التعامل 

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 2125برلم       25255254تراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االل

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  165

الحك فى  -مجتمعٌن  منفردٌن أو -للشرٌن المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان 

التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 2125برلم       25255254لتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : والمصارؾ وا

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  161

الحك فى  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -مل رحٌم عثمان للشرٌن المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كا

التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

مع جمٌع البنون بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل 

 2125برلم       25255254والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  162

الحك فى  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان  للشرٌن المتضامن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان ,

التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح

 2125برلم       25255254والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  163

الحك فى  -منفردٌن أو مجتمعٌن  -ن : أشرؾ كامل رحٌم عثمان , والشرٌن المتضامن : حسن كامل رحٌم عثمان للشرٌن المتضام

التعامل باسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

المصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون و

 2125برلم       25255254والمصارؾ والتولٌع على الشٌكات وحك االلتراض والبٌع والرھن ، تارٌخ : 

ا العمارٌة , فرج كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاته -  164

وبٌع وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد 

مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ت والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . والمشارطا

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

فرج كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ,  -  165

وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد  وبٌع

مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

تعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . والمشارطات والصفمات التى ت

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

فرج كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ,  -  166

ارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد وبٌع وشراء ورھن  السٌ

مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

ركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الش

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

فرج كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ,  -  164

ة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد وبٌع وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشرك

مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

جل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باال

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

فرج كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ,  -  162

ر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد وبٌع وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌ

مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل 

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

ج كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة , فر -  162

وبٌع وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد 

لػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبا

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . 

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة , وبٌع نصر الدٌن دمحم صالح  -  145

وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد 

ٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وب

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . 

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

مدٌر  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة , وبٌع نصر الدٌن دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة   -  141

وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد 

دات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السن

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . 

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

لمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة , وبٌع نصر الدٌن دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  باسم الشركة و -  142

وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد 

ٌة وابرام كافة العمود مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجار

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . 

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 
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ة وممتلكاتها العمارٌة , وبٌع نصر الدٌن دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشرك -  143

وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد 

د مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمو

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . 

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

ة , وبٌع نصر الدٌن دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌ -  144

وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد 

مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

ت التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . والمشارطات والصفما

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

نصر الدٌن دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة , وبٌع  -  145

السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد  وشراء ورھن 

مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

ت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبل

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ,  -  146

بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد  وبٌع وشراء ورھن  السٌارات الخاصة

مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد 

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ,  -  144

فالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد وبٌع وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الك

مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما 

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ,  -  142

ما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد وبٌع وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , وله

مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

ض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌ

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ,  -  142

وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد وبٌع وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن 

مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

بعض ما ذكر . والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو 

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ,  -  125

ء الشركة وتحدٌد وبٌع وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبل

مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . 

 2125برلم       25255254رٌخ : ، تا

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  باسم الشركة ولمصلحتها الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ,  -  121

وبٌع وشراء ورھن  السٌارات الخاصة بالشركة وحك الكفالة للؽٌر , ولهما الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد 
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مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود 

والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . 

 2125برلم       25255254، تارٌخ : 
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 2125برلم       25255254والضرائب. ، تارٌخ : 

تعامل مع  وزارة السٌاحة و المرور والتؤمٌنات االجتماعٌة نصر الدٌن دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر  حك ال -  123

 2125برلم       25255254والضرائب. ، تارٌخ : 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك التعامل مع  وزارة السٌاحة و المرور والتؤمٌنات االجتماعٌة  -  124

 2125برلم       25255254والضرائب. ، تارٌخ : 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك التعامل مع  وزارة السٌاحة و المرور والتؤمٌنات االجتماعٌة  -  125

 2125برلم       25255254والضرائب. ، تارٌخ : 

لتؤمٌنات االجتماعٌة اشرؾ كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  حك التعامل مع  وزارة السٌاحة و المرور وا -  126

 2125برلم       25255254والضرائب. ، تارٌخ : 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك التعامل مع  وزارة السٌاحة و المرور والتؤمٌنات االجتماعٌة  -  124

 2125برلم       25255254والضرائب. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تضامن  مدٌر و شرٌن  حك التعامل مع  وزارة السٌاحة و المرور والتؤمٌنات االجتماعٌة اشرؾ كامل رحٌم عثمان  شركة  -  122

 2125برلم       25255254والضرائب. ، تارٌخ : 

اشرؾ كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  حك التعامل مع  وزارة السٌاحة و المرور والتؤمٌنات االجتماعٌة  -  122

 2125برلم       25255254: والضرائب. ، تارٌخ 

    25255254فرج كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  255

 2125برلم   

    25255254فرج كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  251

 2125برلم   

    25255254فرج كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  252

 2125برلم   

    25255254فرج كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  253

 2125برلم   

    25255254فرج كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  254

 2125برلم   

    25255254فرج كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  شرٌن متضامن  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  255

 2125برلم   

برلم       25255254نصر الدٌن دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  256

2125 

برلم       25255254نصر الدٌن دمحم صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  254

2125 

برلم       25255254صالح احمد  توصٌة بسٌطة  مدٌر  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  نصر الدٌن دمحم -  252

2125 

برلم       25255254نصر الدٌن دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  252

2125 

برلم       25255254ة تضامن  مدٌر  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ : نصر الدٌن دمحم صالح احمد  شرك -  215

2125 

برلم       25255254نصر الدٌن دمحم صالح احمد  شركة تضامن  مدٌر  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  211

2125 

    25255254ن  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ : اشرؾ كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌ -  212

 2125برلم   

    25255254اشرؾ كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  213

 2125برلم   

    25255254 من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ : اشرؾ كامل رحٌم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مسئوال -  214

 2125برلم   

    25255254اشرؾ كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  215

 2125برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255254ٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ : اشرؾ كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال من الناح -  216

 2125برلم   

    25255254اشرؾ كامل رحٌم عثمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مسئوال من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة ، تارٌخ :  -  214

 2125برلم   

 على دمحم على سلٌمان سعد  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  : -  212

  علً سلٌمانأ. السٌد علً دمحم

 رئٌس مجلس االدارة -

 نائب رئٌس مجلس االدارة -السٌد دمحم ممدوح دمحم سامً عبد الممصود عمار  -اي 

 عضو مجلس ادارة والعضو المنتدب -السٌد / جمال دمحم سامً عبد الممصود عمار  -اچ 

 السٌد دمحم علً دمحم سلٌمان -د

 عضو مجلس ادارة -ا 

 فً بٌع كافة األصول الثابتة والمنمولة للشركة وال ٌكون التصرؾ ملزما ) مجتمعٌن أو منفردٌن (

 2515برلم       25255255أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

احمد جبلل سنجر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / أحمد جبلل سنجر والسٌدة / رشا  -  212

معٌن أو منفردٌن الحك فى إدارة الشركة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة وتمثٌلها أحمد جبلل عبد الؽفار سنجر مجت

والتعامل بؤسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وابرام التعالدات واجراء كافة المعامبلت 

ع كافة البنون العاملة فى الدولة أو خارج الدولة ألجراء كافة التعامبلت التجارٌة التى ٌمتضٌها ؼرض الشركة والحك فى التعامل م

 152226برلم       25255255البنكٌة دون حصر بما فٌها السحب واالٌداع ، تارٌخ : 

احمد جبلل سنجر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  ٌكون للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / أحمد جبلل سنجر والسٌدة / رشا  -  225

حمد جبلل عبد الؽفار سنجر مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فى إدارة الشركة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة وتمثٌلها أ

والتعامل بؤسم الشركة والتولٌع نٌابة عنها لدى كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة وابرام التعالدات واجراء كافة المعامبلت 

رض الشركة والحك فى التعامل مع كافة البنون العاملة فى الدولة أو خارج الدولة ألجراء كافة التعامبلت التجارٌة التى ٌمتضٌها ؼ

 152226برلم       25255255البنكٌة دون حصر بما فٌها السحب واالٌداع ، تارٌخ : 

وصرفها وتظهٌر الشٌكات   احمد جبلل سنجر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واصدار الشٌكات والكمبٌاالت والسندات -  221

وفتح االعتمادات وطلب إصدار خطابات الضمان واعتماد التحوٌبلت البنكٌة من وإلى الشركة وفتح حسابات جدٌدة واؼبللها 

واستخراج كشوفات الحساب واصدار كروت اإلئتمان أو اٌمافها ولهما الحك فً التولٌع على كافة عمود االلتراض والرھن بكافة 

افة أصول الشركة بما فٌها من ثابت أو منمول وذلن للنفس أو للؽٌر  وأمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة أنواعها لك

 152226برلم       25255255بذلن ، ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌروذلن لصالح ، تارٌخ : 

شٌكات والكمبٌاالت والسندات وصرفها وتظهٌر الشٌكات  احمد جبلل سنجر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  واصدار ال -  222

وفتح االعتمادات وطلب إصدار خطابات الضمان واعتماد التحوٌبلت البنكٌة من وإلى الشركة وفتح حسابات جدٌدة واؼبللها 

اض والرھن بكافة واستخراج كشوفات الحساب واصدار كروت اإلئتمان أو اٌمافها ولهما الحك فً التولٌع على كافة عمود االلتر

أنواعها لكافة أصول الشركة بما فٌها من ثابت أو منمول وذلن للنفس أو للؽٌر  وأمام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة الخاصة 

 152226برلم       25255255بذلن ، ولهما الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌروذلن لصالح ، تارٌخ : 

من  مدٌر و شرٌن  البنون أو الؽٌر.كذلن تمثٌل الشركة أمام جمٌع الوزارات والهٌئات احمد جبلل سنجر  شركة تضا -  223

والشركات بوحداتها وألسامها وفروعها واتخاذ كافة إجراءات التماضى بكافة درجاتها وعمل توكٌبلت محاماة والتعامل مع ألسام 

ص .واستبلم الرخص واللوحات والتعامل مع مصلحة الشرطة لعمل محاضر وإدارات المرور لترخٌص السٌارات أو تجدٌد الرخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الجمارن وھٌئة الموانئ البحرٌة والجوٌة والبرٌة فى انهاء كافة اإلجراءات والتصدٌك و التولٌع أمام الشهر العمارى والتولٌع على 

 152226برلم       25255255كافة عمود التخارج والتداخل أو تعدٌل العمود والتولٌع ، تارٌخ : 

احمد جبلل سنجر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  البنون أو الؽٌر.كذلن تمثٌل الشركة أمام جمٌع الوزارات والهٌئات  -  224

والشركات بوحداتها وألسامها وفروعها واتخاذ كافة إجراءات التماضى بكافة درجاتها وعمل توكٌبلت محاماة والتعامل مع ألسام 

ترخٌص السٌارات أو تجدٌد الرخص .واستبلم الرخص واللوحات والتعامل مع مصلحة الشرطة لعمل محاضر وإدارات المرور ل

الجمارن وھٌئة الموانئ البحرٌة والجوٌة والبرٌة فى انهاء كافة اإلجراءات والتصدٌك و التولٌع أمام الشهر العمارى والتولٌع على 

 152226برلم       25255255كافة عمود التخارج والتداخل أو تعدٌل العمود والتولٌع ، تارٌخ : 

احمد جبلل سنجر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على محاضر جماعة الشركاء كما ٌكون لهما حك توكٌل او تفوٌض  -  225

 152226برلم       25255255الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

الشركاء كما ٌكون لهما حك توكٌل او تفوٌض  احمد جبلل سنجر  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  على محاضر جماعة -  226

 152226برلم       25255255الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

ٌمثل ---حمدى ؼرٌب احمد على الطوخى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدوده -  224

 عا مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسعالمدٌرٌن الشركه فً عبللتها مع الؽٌر ولهم جمٌ

 السلطات األدارة الشركه و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشرکه او المانون او

 الئحته التنفٌذٌه و للمدٌرٌن جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل بؤسم الشرکه و ضمن

 ٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاعاؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼ

 14235برلم       25255255الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

ٌمثل ---حمدى ؼرٌب احمد على الطوخى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدوده -  222

 كه فً عبللتها مع الؽٌر ولهم جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسعالمدٌرٌن الشر

 السلطات األدارة الشركه و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشرکه او المانون او

 الئحته التنفٌذٌه و للمدٌرٌن جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل بؤسم الشرکه و ضمن

 ا أمام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاعاؼراضه

 14235برلم       25255255الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

ٌمثل ---لمده ؼٌر محدوده ناصر عبد المنعم جمال الدٌن دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم -  222

 المدٌرٌن الشركه فً عبللتها مع الؽٌر ولهم جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع

 السلطات األدارة الشركه و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشرکه او المانون او

 ك فً التعامل بؤسم الشرکه و ضمنالئحته التنفٌذٌه و للمدٌرٌن جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن الح

 اؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع

 14235برلم       25255255الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

ٌمثل ---محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدودهناصر عبد المنعم جمال الدٌن دمحم  ذات مسئولٌة  -  235

 المدٌرٌن الشركه فً عبللتها مع الؽٌر ولهم جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع

 السلطات األدارة الشركه و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشرکه او المانون او

 للمدٌرٌن جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل بؤسم الشرکه و ضمنالئحته التنفٌذٌه و 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع

 14235برلم       25255255الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌرٌن الشركه --- عطٌوه على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدودهطاھر دمحم -  231

 فً عبللتها مع الؽٌر ولهم جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع

 ون اوالسلطات األدارة الشركه و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشرکه او المان

 الئحته التنفٌذٌه و للمدٌرٌن جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل بؤسم الشرکه و ضمن

 اؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع

 14235م   برل    25255255الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌرٌن الشركه ---طاھر دمحم عطٌوه على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدوده -  232

 فً عبللتها مع الؽٌر ولهم جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع

 صراحه عمد الشرکه او المانون اوالسلطات األدارة الشركه و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به 

 الئحته التنفٌذٌه و للمدٌرٌن جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل بؤسم الشرکه و ضمن

 اؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع

 14235برلم       25255255، تارٌخ : الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون 

ٌمثل ---حسام حسن عثمان حسن جبرٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدوده -  233

 المدٌرٌن الشركه فً عبللتها مع الؽٌر ولهم جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع

 ل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشرکه او المانون اوالسلطات األدارة الشركه و التعام

 الئحته التنفٌذٌه و للمدٌرٌن جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل بؤسم الشرکه و ضمن

 اؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاع

 14235برلم       25255255و كذلن التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : الخاص بكافة اشكالهم 

ٌمثل ---حسام حسن عثمان حسن جبرٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدوده -  234

 المدٌرٌن الشركه فً عبللتها مع الؽٌر ولهم جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع

 لسلطات األدارة الشركه و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشرکه او المانون اوا

 الئحته التنفٌذٌه و للمدٌرٌن جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل بؤسم الشرکه و ضمن

 و المطاع اؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع األعمال

 14235برلم       25255255الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌرٌن ---حسام الدٌن سٌد عبد العظٌم دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدوده -  235

 تمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسعالشركه فً عبللتها مع الؽٌر ولهم جمٌعا مج

 السلطات األدارة الشركه و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشرکه او المانون او

 الئحته التنفٌذٌه و للمدٌرٌن جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل بؤسم الشرکه و ضمن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حكومٌه و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاعاؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر ال

 14235برلم       25255255الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

ٌمثل المدٌرٌن ---حسام الدٌن سٌد عبد العظٌم دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرٌن وظائفهم لمده ؼٌر محدوده -  236

 كه فً عبللتها مع الؽٌر ولهم جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسعالشر

 السلطات األدارة الشركه و التعامل بؤسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحه عمد الشرکه او المانون او

 الئحته التنفٌذٌه و للمدٌرٌن جمٌعا مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فً التعامل بؤسم الشرکه و ضمن

 ا أمام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام و لطاع األعمال و المطاعاؼراضه

 14235برلم       25255255الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون ، تارٌخ : 

 ححمدى ؼرٌب احمد على الطوخى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المصارؾ من سحب و ا?داع و فت -  234

 حسابات و االفراج عن رأس المال و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع

 على الشٌكات و حك االلتراض و الرھن و كل ذلن بؤسم الشرکه و لصالحها و كذلن لهم حك التولٌع

 ٌن وعلى عمود الشراء و البٌع و الرھن ألصول الشرکه و ممتلكاتها العمارٌه و لهم الحك فً تعٌ

 عزل مستخدمً و وكبلء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورھم ولهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع

 14235برلم       25255255و تحو?ل و بٌع و تسدٌد كافه السندات األذنٌه و التجارٌه و ابرام كافة العمود ، تارٌخ : 

 دٌر  و المصارؾ من سحب و ا?داع و فتححمدى ؼرٌب احمد على الطوخى  ذات مسئولٌة محدودة  م -  232

 حسابات و االفراج عن رأس المال و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع

 على الشٌكات و حك االلتراض و الرھن و كل ذلن بؤسم الشرکه و لصالحها و كذلن لهم حك التولٌع

 تلكاتها العمارٌه و لهم الحك فً تعٌٌن وعلى عمود الشراء و البٌع و الرھن ألصول الشرکه و مم

 عزل مستخدمً و وكبلء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورھم ولهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع

 14235برلم       25255255و تحو?ل و بٌع و تسدٌد كافه السندات األذنٌه و التجارٌه و ابرام كافة العمود ، تارٌخ : 

 م جمال الدٌن دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المصارؾ من سحب و ا?داع و فتحناصر عبد المنع -  232

 حسابات و االفراج عن رأس المال و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع

 على الشٌكات و حك االلتراض و الرھن و كل ذلن بؤسم الشرکه و لصالحها و كذلن لهم حك التولٌع

 الشراء و البٌع و الرھن ألصول الشرکه و ممتلكاتها العمارٌه و لهم الحك فً تعٌٌن وعلى عمود 

 عزل مستخدمً و وكبلء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورھم ولهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع

 14235برلم       25255255و تحو?ل و بٌع و تسدٌد كافه السندات األذنٌه و التجارٌه و ابرام كافة العمود ، تارٌخ : 

 ناصر عبد المنعم جمال الدٌن دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المصارؾ من سحب و ا?داع و فتح -  245

 حسابات و االفراج عن رأس المال و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع

 لصالحها و كذلن لهم حك التولٌع على الشٌكات و حك االلتراض و الرھن و كل ذلن بؤسم الشرکه و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على عمود الشراء و البٌع و الرھن ألصول الشرکه و ممتلكاتها العمارٌه و لهم الحك فً تعٌٌن و

 عزل مستخدمً و وكبلء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورھم ولهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع

 14235برلم       25255255رٌه و ابرام كافة العمود ، تارٌخ : و تحو?ل و بٌع و تسدٌد كافه السندات األذنٌه و التجا

 طاھر دمحم عطٌوه على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المصارؾ من سحب و ا?داع و فتح -  241

 حسابات و االفراج عن رأس المال و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع

 الرھن و كل ذلن بؤسم الشرکه و لصالحها و كذلن لهم حك التولٌععلى الشٌكات و حك االلتراض و 

 على عمود الشراء و البٌع و الرھن ألصول الشرکه و ممتلكاتها العمارٌه و لهم الحك فً تعٌٌن و

 عزل مستخدمً و وكبلء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورھم ولهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع

 14235برلم       25255255كافه السندات األذنٌه و التجارٌه و ابرام كافة العمود ، تارٌخ : و تحو?ل و بٌع و تسدٌد 

 طاھر دمحم عطٌوه على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المصارؾ من سحب و ا?داع و فتح -  242

 حسابات و االفراج عن رأس المال و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع

 على الشٌكات و حك االلتراض و الرھن و كل ذلن بؤسم الشرکه و لصالحها و كذلن لهم حك التولٌع

 على عمود الشراء و البٌع و الرھن ألصول الشرکه و ممتلكاتها العمارٌه و لهم الحك فً تعٌٌن و

 تولٌععزل مستخدمً و وكبلء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورھم ولهم حك لبض و دفع المبالػ و 

 14235برلم       25255255و تحو?ل و بٌع و تسدٌد كافه السندات األذنٌه و التجارٌه و ابرام كافة العمود ، تارٌخ : 

 حسام حسن عثمان حسن جبرٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المصارؾ من سحب و ا?داع و فتح -  243

 جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع حسابات و االفراج عن رأس المال و كافه صور التعامل مع

 على الشٌكات و حك االلتراض و الرھن و كل ذلن بؤسم الشرکه و لصالحها و كذلن لهم حك التولٌع

 على عمود الشراء و البٌع و الرھن ألصول الشرکه و ممتلكاتها العمارٌه و لهم الحك فً تعٌٌن و

 ورھم ولهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌععزل مستخدمً و وكبلء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اج

 14235برلم       25255255و تحو?ل و بٌع و تسدٌد كافه السندات األذنٌه و التجارٌه و ابرام كافة العمود ، تارٌخ : 

 حسام حسن عثمان حسن جبرٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المصارؾ من سحب و ا?داع و فتح -  244

 ن رأس المال و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌعحسابات و االفراج ع

 على الشٌكات و حك االلتراض و الرھن و كل ذلن بؤسم الشرکه و لصالحها و كذلن لهم حك التولٌع

 على عمود الشراء و البٌع و الرھن ألصول الشرکه و ممتلكاتها العمارٌه و لهم الحك فً تعٌٌن و

 كبلء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورھم ولهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌععزل مستخدمً و و

 14235برلم       25255255و تحو?ل و بٌع و تسدٌد كافه السندات األذنٌه و التجارٌه و ابرام كافة العمود ، تارٌخ : 

 من سحب و ا?داع و فتححسام الدٌن سٌد عبد العظٌم دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المصارؾ  -  245



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 حسابات و االفراج عن رأس المال و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع

 على الشٌكات و حك االلتراض و الرھن و كل ذلن بؤسم الشرکه و لصالحها و كذلن لهم حك التولٌع

 ه و لهم الحك فً تعٌٌن وعلى عمود الشراء و البٌع و الرھن ألصول الشرکه و ممتلكاتها العمارٌ

 عزل مستخدمً و وكبلء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورھم ولهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع

 14235برلم       25255255و تحو?ل و بٌع و تسدٌد كافه السندات األذنٌه و التجارٌه و ابرام كافة العمود ، تارٌخ : 

   ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المصارؾ من سحب و ا?داع و فتححسام الدٌن سٌد عبد العظٌم دمحم -  246

 حسابات و االفراج عن رأس المال و كافه صور التعامل مع جمٌع البنون و المصارؾ و التولٌع

 على الشٌكات و حك االلتراض و الرھن و كل ذلن بؤسم الشرکه و لصالحها و كذلن لهم حك التولٌع

 الرھن ألصول الشرکه و ممتلكاتها العمارٌه و لهم الحك فً تعٌٌن و على عمود الشراء و البٌع و

 عزل مستخدمً و وكبلء الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورھم ولهم حك لبض و دفع المبالػ و تولٌع

 14235برلم       25255255و تحو?ل و بٌع و تسدٌد كافه السندات األذنٌه و التجارٌه و ابرام كافة العمود ، تارٌخ : 

 حمدى ؼرٌب احمد على الطوخى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المشارطات و -  244

 الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او االجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او

 14235برلم       25255255بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 ة محدودة  مدٌر  و المشارطات وحمدى ؼرٌب احمد على الطوخى  ذات مسئولٌ -  242

 الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او االجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او

 14235برلم       25255255بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 ناصر عبد المنعم جمال الدٌن دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المشارطات و -  242

 ً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او االجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل اوالصفمات الت

 14235برلم       25255255بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 ناصر عبد المنعم جمال الدٌن دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المشارطات و -  255

 لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او االجل و

 14235برلم       25255255بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 طاھر دمحم عطٌوه على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المشارطات و -  251

 الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او االجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او

 14235برلم       25255255ٌخ : بعض ماذكر ، تار

 طاھر دمحم عطٌوه على  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المشارطات و -  252

 الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او االجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14235برلم       25255255بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 سن جبرٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المشارطات وحسام حسن عثمان ح -  253

 الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او االجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او

 14235برلم       25255255بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 وحسام حسن عثمان حسن جبرٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المشارطات  -  254

 الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او االجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او

 14235برلم       25255255بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 حسام الدٌن سٌد عبد العظٌم دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المشارطات و -  255

 د او االجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل اوالصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنم

 14235برلم       25255255بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 حسام الدٌن سٌد عبد العظٌم دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و المشارطات و -  256

 ً كل اوالصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او االجل و لهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر ف

 14235برلم       25255255بعض ماذكر ، تارٌخ : 

شركة مساھمة  تحمٌل  تم تعٌٌن  السٌد / أحمد محمود إبراھٌم دمحم ـ رئٌس لمطاع الشئون المالٌة خلفا   411تاشٌر رلم  -  254

لس االدارة لدى البنون وعلى للسٌدة / رباب جبلل ناجى  وٌكون له حك التولٌع مزدوجاً مع السٌد / أشرؾ محسن بكرى رئٌس مج

عمود االلتراض والرھن والكفالة نٌابة عن الشركة والتولٌع على كافة األعمال المصرفٌة وعمود الوسائط المالٌة لدى كافة البنون 

بما فٌها المتعامل معها والتولٌع على فتح أو اؼبلق الحسابات البنكٌة وتفوٌض الؽٌر فً كل ما سبك و التولٌع أمام جمٌع الجهات 

 132244برلم       25255255الشهر العماري وتفوٌض الؽٌر ، تارٌخ : 

شركة مساھمة  تحمٌل  تم تعٌٌن  السٌد / أحمد محمود إبراھٌم دمحم ـ رئٌس لمطاع الشئون المالٌة خلفا   411تاشٌر رلم  -  252

ؾ محسن بكرى رئٌس مجلس االدارة لدى البنون وعلى للسٌدة / رباب جبلل ناجى  وٌكون له حك التولٌع مزدوجاً مع السٌد / أشر

عمود االلتراض والرھن والكفالة نٌابة عن الشركة والتولٌع على كافة األعمال المصرفٌة وعمود الوسائط المالٌة لدى كافة البنون 

ع أمام جمٌع الجهات بما فٌها المتعامل معها والتولٌع على فتح أو اؼبلق الحسابات البنكٌة وتفوٌض الؽٌر فً كل ما سبك و التولٌ

 132244برلم       25255255الشهر العماري وتفوٌض الؽٌر ، تارٌخ : 

 شركة مساھمة  تحمٌل  من العاملٌن بالشركة بذلن.  411تاشٌر رلم  -  252

 ) ٌلزم موافممة الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول (  

 مع مكاتب التؤمٌنات و مكاتب العمل بجمٌع أنحاء الجمهورٌة: ثانٌاً: تعٌٌن مدٌر مسئول للشركة فً التعامل

  

تم تعٌٌن  السٌد / دمحم صبلح السٌد وفاء صبلح متولى  مدٌراً مسئوالً للشركة عن التعامل مع مكاتب التؤمٌنات و مكاتب العمل فً 

 132244برلم       25255255جمٌع أنحاء الجمهورٌة. ، تارٌخ : 

 شركة مساھمة  تحمٌل  من العاملٌن بالشركة بذلن.  411تاشٌر رلم  -  265

 ) ٌلزم موافممة الجمعٌة العامة مسبما على بٌع االصول (  

 ثانٌاً: تعٌٌن مدٌر مسئول للشركة فً التعامل مع مكاتب التؤمٌنات و مكاتب العمل بجمٌع أنحاء الجمهورٌة:

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مدٌراً مسئوالً للشركة عن التعامل مع مكاتب التؤمٌنات و مكاتب العمل فً تم تعٌٌن  السٌد / دمحم صبلح السٌد وفاء صبلح متولى  

 132244برلم       25255255جمٌع أنحاء الجمهورٌة. ، تارٌخ : 

دمحم على احمد صادق سٌد على  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثبلً عن الشركة المصرٌة المابضة  -  261

إلؽاء كافة حموق  ------بدالً من السٌد المهندس/ مجدي عبدالفتاح توفٌك عبدهللا. -جاس ( فً مجلس اإلدارة للؽازات الطبٌعٌة )إٌ

 التولٌع على المعامبلت والمراسبلت الخاصة بؤنشطة الشركة مع البنون والمإسسات المالٌة السابمة.

  

الشركة مع البنون والمإسسات المالٌة كالتالى: )تولٌع أول  ٌكون حك التولٌع على كافة المعامبلت والمراسبلت الخاصة بؤنشطة -2 

 + تولٌع ثان(

 )تولٌع أول(

 1226برلم       25255255رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -مهندس/ دمحم على أحمد صادق سٌد

ٌنوب عنه فى حالة ؼٌابه بتفوٌض دمحم على احمد صادق سٌد على  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و -  262

مدٌر عام الشئون المالٌة، على أن ٌكون التولٌع الثانى فى ھذه  -كتابى محدد المدة السٌد المحاسب/ أحمد طاھر حسٌن أبو العوض 

 مدٌر عام مساعد الشئون المالٌة.  -الحالة للسٌد المحاسب/ أحمد أباظة 

 )تولٌع ثان(

 مدٌر عام الشئون المالٌة.  -وض محاسب/ أحمد طاھر حسٌن أبو الع

 مدٌر عام مساعد الشئون المالٌة.  -أو محاسب/ أحمد دمحم رأفت أباظة 

   

رئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب مجتمعاً ، تارٌخ :  -تفوٌض كبلً من السٌد المهندس/ دمحم على أحمد صادق سٌد -3

 1226برلم       25255255

سٌد على  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  مع السٌد المحاسب/ أحمد طاھر حسٌن دمحم على احمد صادق  -  263

مدٌر عام الشئون المالٌة فً التولٌع على اإللتراض وعمود المروض والرھن والتسهٌل اإلئتمانً ورھن الودائع  -أبو العوض 

 1226برلم       25255255ت سالفة الذكر. ، تارٌخ : والشهادات بعد موافمة مجلس اإلدارة على كل من اإلجراءات والطلبا

الموافمة علً  تفوٌض رئٌس مجلس ادارة   -1عادل رمضان على المشٌط  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة   -  264

محول  الشركة السٌد / عادل رمضان علً المشٌط وذلن فً التنازل امام الشهر العماري المختص للنفس وللؽٌر عن عداد لوي رلم

م . ، تارٌخ : 2553سنة الصنع  4/1/155/45مرجع  213354515ن ؾ أ رلم عداد الموي  255لدرة المحول  5331345

 2424برلم       25255255

 الموافمة على إضافة صبلحٌات لمجلس اإلدارة. -1باھر زاھر شحاتة مٌخائٌل  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة   -  265

المإشر بها بالسجل التجارى كما ھى دون أى تعدٌل وٌضاؾ إلٌها: للسٌد/ باھر زاھر شحاتة  تظل جمٌع الصبلحٌات -

عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ، السٌد/ راجى رفٌك  -رئٌس مجلس اإلدارة ، والسٌده/ شٌرى رفٌك رزق جرجس  -مٌخائٌل 

ممتلكات الشركة من عمارات وأراضى وسٌارات عضو مجلس اإلدارة )مجتمعٌن أو منفردٌن( حك بٌع أصول و -رزق جرجس 

 1254برلم       25255255ومنموالت ، ولهم حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

عبلء الدٌن حمدى عبد الشكور  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  ان ٌكون لرئٌس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب السٌد  -  266

 لدٌن حمدى عبدالشکور على/ عبلء ا

 والسٌد / عاصم عبلء الدٌن حمدى عبدالشکور "مجتمعون أو منفردون " التولٌع نٌابة عن الشركة امام كافة الجهات 

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمصالح المختلفة والتولٌع أمام البنون بكافة معامبلتها من سحب وإٌداع

 حك بٌع األصول والرھن واإللتراض من جمٌع البنون تحت إسم وعنوانوفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2221برلم       25255255الشركة والتولٌع أمام الشهر العماري على كافة العمود والمستندات والسجل ، تارٌخ : 

 عبلء الدٌن حمدى عبد الشكور  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  التجاري ومصلحة الضرائب عن -  264

 2221برلم       25255255لشركة وله الحك فً توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض مما ذكر . ، تارٌخ : ا

 -اشرؾ ممدوح ابراھٌم دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  الكائن شارع لاعدة دمحم نجٌب بحرى السكة الحدٌد  -  262

 12444برلم       25255255مطروح ، تارٌخ :  -الحمام  -الروٌسات 

 شركة مساھمة  تحمٌل  أوالً: تعٌٌن رئٌس لمطاع الشئون المالٌة للشركة:  412تاشٌر رلم  -  262

  

تم تعٌٌن  السٌد / أحمد محمود إبراھٌم دمحم ـ رئٌس لمطاع الشئون المالٌة خلفا للسٌدة / رباب جبلل ناجى  وٌكون له حك التولٌع 

االدارة لدى البنون وعلى عمود االلتراض والرھن نٌابة عن الشركة والتولٌع  مزدوجاً مع السٌد / أشرؾ محسن بكرى رئٌس مجلس

على كافة األعمال المصرفٌة وعمود الوسائط المالٌة لدى كافة البنون المتعامل معها والتولٌع على فتح أو اؼبلق الحسابات البنكٌة 

 132444برلم       25255255وتفوٌض الؽٌر فً كل ما سبك والتولٌع أمام جمٌع الجهات ، تارٌخ : 

شركة مساھمة  تحمٌل  بما فٌها الشهر العماري وتفوٌض الؽٌر من العاملٌن بالشركة بذلن.) ٌلزم موافمة   412تاشٌر رلم  -  245

 الجمعٌة العامة مسبما على بٌع األصول (

   

 ل بجمٌع أنحاء الجمهورٌة:ثانٌاً: تعٌٌن مدٌر مسئول للشركة فً التعامل مع مكاتب التؤمٌنات و مكاتب العم

  

تم تعٌٌن  السٌد / دمحم صبلح السٌد وفاء صبلح متولى  مدٌراً مسئوالً للشركة عن التعامل مع مكاتب التؤمٌنات و مكاتب العمل فً 

 132444برلم       25255255جمٌع أنحاء الجمهورٌة. ، تارٌخ : 

و المصدق  2525/  1/ 26ضر مجلس اإلدارة للشركة و المنعمد فى شركة مساھمة  تحمٌل  بموجب  مح  413تاشٌر رلم  -  241

 .  3/2/2525علٌها من الهٌئة العامة لبلستثمار بتارٌخ 

  

 أوالً: تعٌٌن رئٌس لمطاع الشئون المالٌة للشركة:

  

اجى  وٌكون له حك التولٌع تم تعٌٌن  السٌد / أحمد محمود إبراھٌم دمحم ـ رئٌس لمطاع الشئون المالٌة خلفا للسٌدة / رباب جبلل ن

مزدوجاً مع السٌد / أشرؾ محسن بكرى رئٌس مجلس االدارة لدى البنون وعلى عمود االلتراض والرھن نٌابة عن الشركة والتولٌع 

 154551برلم       25255255على كافة األعمال المصرفٌة وعمود الوسائط المالٌة ، تارٌخ : 

و المصدق  2525/  1/ 26تحمٌل  بموجب  محضر مجلس اإلدارة للشركة و المنعمد فى   شركة مساھمة  413تاشٌر رلم  -  242

 .  3/2/2525علٌها من الهٌئة العامة لبلستثمار بتارٌخ 

  

 أوالً: تعٌٌن رئٌس لمطاع الشئون المالٌة للشركة:

  

سٌدة / رباب جبلل ناجى  وٌكون له حك التولٌع تم تعٌٌن  السٌد / أحمد محمود إبراھٌم دمحم ـ رئٌس لمطاع الشئون المالٌة خلفا لل

مزدوجاً مع السٌد / أشرؾ محسن بكرى رئٌس مجلس االدارة لدى البنون وعلى عمود االلتراض والرھن نٌابة عن الشركة والتولٌع 

 154551برلم       25255255على كافة األعمال المصرفٌة وعمود الوسائط المالٌة ، تارٌخ : 

شركة مساھمة  تحمٌل  لدى كافة البنون المتعامل معها والتولٌع على فتح أو اؼبلق الحسابات البنكٌة   413م تاشٌر رل -  243

 وتفوٌض الؽٌر فً كل ما سبك والتولٌع أمام جمٌع الجهات بما فٌها الشهر العماري وتفوٌض الؽٌر من العاملٌن بالشركة بذلن.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 األصول (  ) ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة مسبما على بٌع

  

 ثانٌاً: تعٌٌن مدٌر مسئول للشركة فً التعامل مع مكاتب التؤمٌنات و مكاتب العمل بجمٌع أنحاء الجمهورٌة:

  

تم تعٌٌن  السٌد / دمحم صبلح السٌد وفاء صبلح متولى  مدٌراً مسئوالً للشركة عن التعامل مع مكاتب التؤمٌنات و مكاتب العمل فً 

 154551برلم       25255255، تارٌخ : جمٌع أنحاء الجمهورٌة. 

شركة مساھمة  تحمٌل  لدى كافة البنون المتعامل معها والتولٌع على فتح أو اؼبلق الحسابات البنكٌة   413تاشٌر رلم  -  244

 كة بذلن.وتفوٌض الؽٌر فً كل ما سبك والتولٌع أمام جمٌع الجهات بما فٌها الشهر العماري وتفوٌض الؽٌر من العاملٌن بالشر

 ) ٌلزم موافمة الجمعٌة العامة مسبما على بٌع األصول ( 

  

 ثانٌاً: تعٌٌن مدٌر مسئول للشركة فً التعامل مع مكاتب التؤمٌنات و مكاتب العمل بجمٌع أنحاء الجمهورٌة:

  

ب التؤمٌنات و مكاتب العمل فً تم تعٌٌن  السٌد / دمحم صبلح السٌد وفاء صبلح متولى  مدٌراً مسئوالً للشركة عن التعامل مع مكات

 154551برلم       25255255جمٌع أنحاء الجمهورٌة. ، تارٌخ : 

خالد عبد المنعم علوان جاد  شركة مساھمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تبمى  -  245

 11423رلم   ب    25255256صبلحٌات مجلس االدارة كما ھى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

دمحم احمد دمحم خلٌل جبلل  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تبمى صبلحٌات مجلس  -  246

 11423برلم       25255256االدارة كما ھى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

ٌل مجلس االدارة على ان تبمى صبلحٌات احمد صبلح احمد عمر  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشك -  244

 11423برلم       25255256مجلس االدارة كما ھى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

أحمد عبدالؽفور حافظ أسماعٌل  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تبمى صبلحٌات  -  242

 11423برلم       25255256مجلس االدارة كما ھى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

رضا احمد عبده عبد العال االشمر  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة على ان تبمى  -  242

 11423برلم       25255256صبلحٌات مجلس االدارة كما ھى دون تعدٌل ، تارٌخ : 

 11423برلم       25255256ذوى الخبرة   ، تارٌخ :  خالد عبد المنعم علوان جاد  شركة مساھمة  عضو مجلس من -  225

 11423برلم       25255256دمحم احمد دمحم خلٌل جبلل  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  221

 11423برلم       25255256احمد صبلح احمد عمر  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  222

 11423برلم       25255256د عبدالؽفور حافظ أسماعٌل  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ : أحم -  223

 11423برلم       25255256رضا احمد عبده عبد العال االشمر  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  224

إبماء حك  -1ة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  شرٌؾ دمحم عمرو الدٌوانً أحمد كمال الدٌوانً  شركة مساھم -  225

التولٌع على الشٌكات منفردا لكبل من األستاذ / شرٌؾ دمحم عمرو الدٌوانً  بصفته رئٌس مجلس اإلدارة و السٌد / طارق جبلل دمحم 

 فهمً بصفته عضو مجلس إدارة . 

 تصبح سلطة التولٌع عن الشركة مجتمعٌن لكبل من : -2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم أحمد البتانونً والسٌد/ أحمد عماد الدٌن عبد المجٌد بدر فً سلطة فتح و ؼلك الحسابات بجمٌع أنواعها و السٌد/ رامً  - أ

دوالر و التحوٌبلت بجمٌع أنواعها و 45555ألؾ جنٌه مصري أو   555اإلٌداع والصرؾ و التولٌع على الشٌكات فً حدود 

 4146 برلم      25255256إصدار خطابات الضمان ، تارٌخ : 

شرٌؾ دمحم عمرو الدٌوانً أحمد كمال الدٌوانً  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وكافة المعامبلت  -  226

 المصرفٌة بجمٌع أنواعها لدى جمٌع البنون التً تتعامل معها الشركة .

تح و ؼلك الحسابات بجمٌع أنواعها و السٌد / رامً دمحم أحمد البتانونً و السٌد / ھشام عبد الرحمن حبٌب فً سلطة ف - ب

دوالر و التحوٌبلت بجمٌع أنواعها و  45555ألؾ جنٌه مصري أو  555اإلٌداع والصرؾ و التولٌع على الشٌكات فً حدود 

 إصدار خطابات الضمان وكافة المعامبلت المصرفٌة بجمٌع أنواعها لدى جمٌع البنون التً تتعامل معها الشركة .

 4146برلم       25255256عماد الدٌن عبد المجٌد بدر و السٌد ، تارٌخ :  السٌد/ أحمد - ج

شرٌؾ دمحم عمرو الدٌوانً أحمد كمال الدٌوانً  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  / ھشام عبد الرحمن  -  224

ألؾ جنٌه مصري  555الشٌكات فً حدود حبٌب فً سلطة فتح و ؼلك الحسابات بجمٌع أنواعها و اإلٌداع والصرؾ و التولٌع على 

دوالر و التحوٌبلت بجمٌع أنواعها و إصدار خطابات الضمان وكافة المعامبلت المصرفٌة بجمٌع أنواعها لدى جمٌع  45555أو 

 البنون التً تتعامل معها الشركة .

 4146برلم       25255256:  حذؾ أسم السٌد / رضا حسب هللا حسن جاب هللا  من التولٌعات على الشٌكات ، تارٌخ -3

 2465برلم       25255252عبد المادر ابراھٌم نجار  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  222

 2465برلم       25255252عبلء عوض فراج عبد الوارث  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  222

برلم       25255252ر محمود حسن  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : عزمً صابر الصؽٌ -  225

2465 

 2465برلم       25255252محمود دمحم سٌد دمحم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  221

 2465برلم       25255252اله ، تارٌخ : حاتم عوض فراج عبد الوارث  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  استم -  222

 2465برلم       25255252عبد المادر ابراھٌم نجار  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  223

 2465برلم       25255252عبلء عوض فراج عبد الوارث  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  224

برلم       25255252صابر الصؽٌر محمود حسن  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  عزمً -  225

2465 

 2465برلم       25255252محمود دمحم سٌد دمحم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  226

 2465برلم       25255252ادارة  استماله ، تارٌخ : حاتم عوض فراج عبد الوارث  شركة مساھمة  رئٌس مجلس  -  224

برلم       25255252عبد المادر ابراھٌم نجار  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  222

2465 

    25255252، تارٌخ : عبلء عوض فراج عبد الوارث  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  222

 2465برلم   

عزمً صابر الصؽٌر محمود حسن  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  355

 2465برلم       25255252

برلم       25255252محمود دمحم سٌد دمحم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  351

2465 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255252حاتم عوض فراج عبد الوارث  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  352

 2465برلم   

 -ٌسرى عباس طلب لاسم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  مولع ممارسة النشاط  فً : -  353

ارض الشركة المتحدة   -لرٌة دمحم الشعراوي -علم المرلب  -شرق الطرٌك  -ھرة الصحراوي طرٌك االسكندرٌة  الما 52ن   

ابو  -بحوض زاوٌة سٌدي عبدالمادر  و ابو خدٌجة نمرة  واحد لسم ثامن عشر الرمال   -البحٌرة  -ابو المطامٌر   -لبلنتاج الداجنً 

 13211برلم       25255252البحٌرة. ، تارٌخ :  -المطامٌر 

إٌمان عطٌة عبد الرحٌم احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وتباشر المدٌرة وظائفها لمده ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -  354

 13365برلم       25255252

الموافمة باإلجماع على تفوٌض رئٌس مجلس  (1دمحم بسٌونى مؤمون كرشه  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة   -  355

فً حك  -مجتمعٌن أو منفردٌن  - بسٌونً مؤمون كرشة والعضو المنتدب الدكتور/ أحمد أسعد أحمد عبد الملن اإلدارة األستاذ/ دمحم

شراء األصول الثابتة والمنمولة والعمارات والسٌارات باسم الشركة ولصالحها والتعامل مع إدارات المرور المختلفة ولكل منهما 

ت المالٌة باإللراض والرھن المعنوي والمادي المتعلك على ھذه المروض وكذا فتح مجتمعٌن أو منفردٌن حك التعامل مع المإسسا

 2145برلم       25255252االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها أو التنازل عن االختبلفات والتولٌع ، تارٌخ : 

اصة باالعتمادات المستندٌة دمحم بسٌونى مؤمون كرشه  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  على إٌصاالت األمانة الخ -  356

والحصول على التسهٌبلت االئتمانٌة من البنون والمإسسات المالٌة لكل منهما مجتمعٌن أو منفردٌن حك التولٌع على الشٌكات 

الصادرة من الشركة وصرؾ الشٌكات الواردة باسم الشركة وفتح وؼلك الحسابات لدى البنون باسم الشركة ولهما مجتمعٌن أو 

أوسع السلطات فً إدارة الشركة والتعامل أمام الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولهما مجتمعٌن أو منفردٌن حك التعامل  منفردٌن

 2145برلم       25255252باسم الشركة أمام الهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات ، تارٌخ : 

جلس ادارة  ومصلحة الجمارن وھٌئة السٌاسات الدوائٌة ولهما مجتمعٌن دمحم بسٌونى مؤمون كرشه  شركة مساھمة  رئٌس م -  354

أو منفردٌن حك التحوٌبلت الخارجٌة وتظهٌر واستبلم مستندات الشحن وكذا تظهٌر الشٌكات وتحصٌلها لحساب الشركة فمط ولهما 

 2145لم   بر    25255252مجتمعٌن أو منفردٌن حك تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض ما سبك. ، تارٌخ : 

برلم       25255215مصطفى دمحم احمد على كوٌله  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تارٌخ :  -  352

12246 

 12246برلم       25255215محمود دمحم احمد على  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  352

 12246برلم       25255215شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  دمحم احمد على كوٌله حماد  -  315

 12246برلم       25255215احمد دمحم احمد كوٌله  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  311

مجلس االدارة (  مصطفى دمحم احمد على كوٌله  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  )لبول اعتذارة من -  312

 12246برلم       25255215، تارٌخ : 

محمود دمحم احمد على  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  )لبول اعتذارة من مجلس االدارة ( ، تارٌخ :  -  313

 12246برلم       25255215

من مجلس االدارة ( ، تارٌخ :  دمحم احمد على كوٌله حماد  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  )لبول اعتذارة -  314

 12246برلم       25255215

    25255215احمد دمحم احمد كوٌله  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  )لبول اعتذارة من مجلس االدارة ( ، تارٌخ :  -  315

 12246برلم   

ب  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد مصطفى دمحم احمد على كوٌله  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتد -  316

 اختصاصاته 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السٌد / مصطفى دمحم احمد على كوٌله نائب رئٌس   -2رئٌس مجلس االدارة السٌد / احمد دمحم احمد كوٌله   -1تفوٌض ومنح  كل من 

ع الجهات الحكومٌة مجلس االدارة والعضو المنتدب  منفردان او مجتمعان حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر وجمٌ

وؼٌر الحكومٌة والتولٌع على كافة العمود وااللتزامات باسم الشركة و حك التولٌع أمام البنون وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب 

 12246برلم       25255215واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وحك الرھن وااللتراض واستبلم ، تارٌخ : 

 لى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصاته محمود دمحم احمد ع -  314

السٌد / مصطفى دمحم احمد على كوٌله نائب رئٌس   -2رئٌس مجلس االدارة السٌد / احمد دمحم احمد كوٌله   -1تفوٌض ومنح  كل من 

ة عن الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر وجمٌع الجهات الحكومٌة مجلس االدارة والعضو المنتدب  منفردان او مجتمعان حك التولٌع نٌاب

وؼٌر الحكومٌة والتولٌع على كافة العمود وااللتزامات باسم الشركة و حك التولٌع أمام البنون وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب 

 12246رلم   ب    25255215واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وحك الرھن وااللتراض واستبلم ، تارٌخ : 

 دمحم احمد على كوٌله حماد  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصاته  -  312

السٌد / مصطفى دمحم احمد على كوٌله نائب رئٌس   -2رئٌس مجلس االدارة السٌد / احمد دمحم احمد كوٌله   -1تفوٌض ومنح  كل من 

منفردان او مجتمعان حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر وجمٌع الجهات الحكومٌة  مجلس االدارة والعضو المنتدب 

وؼٌر الحكومٌة والتولٌع على كافة العمود وااللتزامات باسم الشركة و حك التولٌع أمام البنون وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب 

 12246برلم       25255215راض واستبلم ، تارٌخ : واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وحك الرھن وااللت

 احمد دمحم احمد كوٌله  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  تشكٌل مجلس االدارة وتحدٌد اختصاصاته  -  312

ئٌس السٌد / مصطفى دمحم احمد على كوٌله نائب ر  -2رئٌس مجلس االدارة السٌد / احمد دمحم احمد كوٌله   -1تفوٌض ومنح  كل من 

مجلس االدارة والعضو المنتدب  منفردان او مجتمعان حك التولٌع نٌابة عن الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر وجمٌع الجهات الحكومٌة 

وؼٌر الحكومٌة والتولٌع على كافة العمود وااللتزامات باسم الشركة و حك التولٌع أمام البنون وفتح الحسابات باسم الشركة والسحب 

 12246برلم       25255215لٌع على الشٌكات وحك الرھن وااللتراض واستبلم ، تارٌخ : واالٌداع والتو

مصطفى دمحم احمد على كوٌله  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  كشوؾ الحساب وكافة المعامبلت  -  325

الشركة والتولٌع وتسلٌم وتسلم االوراق امام شركة مصر  المالٌة مع البنون وشراء كافة االموال المنمولة والعمارٌة والسٌارات باسم

المماصة والبورصة وشركات السمسرة ولهم منفردان او مجتمعان الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ 

 12246برلم       25255215: 

شوؾ الحساب وكافة المعامبلت المالٌة مع البنون محمود دمحم احمد على  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ك -  321

وشراء كافة االموال المنمولة والعمارٌة والسٌارات باسم الشركة والتولٌع وتسلٌم وتسلم االوراق امام شركة مصر المماصة 

تارٌخ : والبورصة وشركات السمسرة ولهم منفردان او مجتمعان الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، 

 12246برلم       25255215

دمحم احمد على كوٌله حماد  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  كشوؾ الحساب وكافة المعامبلت المالٌة مع البنون وشراء  -  322

بورصة كافة االموال المنمولة والعمارٌة والسٌارات باسم الشركة والتولٌع وتسلٌم وتسلم االوراق امام شركة مصر المماصة وال

    25255215وشركات السمسرة ولهم منفردان او مجتمعان الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

 12246برلم   

احمد دمحم احمد كوٌله  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  كشوؾ الحساب وكافة المعامبلت المالٌة مع البنون وشراء كافة  -  323

نمولة والعمارٌة والسٌارات باسم الشركة والتولٌع وتسلٌم وتسلم االوراق امام شركة مصر المماصة والبورصة وشركات االموال الم

برلم       25255215السمسرة ولهم منفردان او مجتمعان الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

12246 

ٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  +خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سل -  324

 15523برلم       25255215تارٌخ : 

معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  +خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ،  -  325

 15523برلم       25255215تارٌخ : 
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 194 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  +خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ،  -  326

 15523برلم       25255215تارٌخ : 

عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  +خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  324

 15523م   برل    25255215

عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  +خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  322

 15523برلم       25255215

عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  +خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  322

 15523برلم       25255215

احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن  +خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  335

 15523برلم       25255215

احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن  +خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  331

 15523برلم       25255215

احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن  +خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  332

 15523برلم       25255215

عبلء فتحى الدسولى شعٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  +خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  333

 15523برلم       25255215

عبلء فتحى الدسولى شعٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  +خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  334

 15523برلم       25255215

عبلء فتحى الدسولى شعٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  +خروج شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ، تارٌخ :  -  335

 15523برلم       25255215

 15523برلم       25255215معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  336

 15523برلم       25255215معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  334

 15523برلم       25255215دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  معتز عبدالمعز محفوظ -  332

 15523برلم       25255215عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  332

 15523برلم       25255215عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  345

 15523برلم       25255215عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  341

 15523برلم       25255215احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  342

 15523برلم       25255215، تارٌخ :    احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن -  343

 15523برلم       25255215احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  344

 15523برلم       25255215عبلء فتحى الدسولى شعٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  345

 15523برلم       25255215شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  عبلء فتحى الدسولى شعٌر  -  346

 15523برلم       25255215عبلء فتحى الدسولى شعٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  344
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لتولٌع والمسئولٌه امام معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة وا -  342

الجهات الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ عبلء فتحى الدسولى شعٌر والسٌد / عصام السٌد كمال طلعت )منفردان( وٌمثل 

الشرٌكان المتضامنان الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها 

جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهم الحك فً التعامل مع جمٌع البنون مع 

 15523برلم       25255215والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام  معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة -  342

الجهات الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ عبلء فتحى الدسولى شعٌر والسٌد / عصام السٌد كمال طلعت )منفردان( وٌمثل 

اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها الشرٌكان المتضامنان الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان( فى ھذا الصدد 

مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهم الحك فً التعامل مع جمٌع البنون 

 15523برلم       25255215والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام  -  355

الجهات الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ عبلء فتحى الدسولى شعٌر والسٌد / عصام السٌد كمال طلعت )منفردان( وٌمثل 

عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها الشرٌكان المتضامنان الشركة فى 

مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهم الحك فً التعامل مع جمٌع البنون 

 15523برلم       25255215بات واستصدار ، تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسا

عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات  -  351

مثل الشرٌكان الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ عبلء فتحى الدسولى شعٌر والسٌد / عصام السٌد كمال طلعت )منفردان( وٌ

المتضامنان الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع 

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهم الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

 15523برلم       25255215ٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : من سحب وا

عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات  -  352

عصام السٌد كمال طلعت )منفردان( وٌمثل الشرٌكان  الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ عبلء فتحى الدسولى شعٌر والسٌد /

المتضامنان الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع 

مع جمٌع البنون والمصارؾ  الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهم الحك فً التعامل

 15523برلم       25255215من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات  -  353

د/ عبلء فتحى الدسولى شعٌر والسٌد / عصام السٌد كمال طلعت )منفردان( وٌمثل الشرٌكان الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌ

المتضامنان الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع 

العام والخاص ولهم الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال

 15523برلم       25255215من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

مٌة احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرس -  354

للشرٌكان المتضامنان السٌد/ عبلء فتحى الدسولى شعٌر والسٌد / عصام السٌد كمال طلعت )منفردان( وٌمثل الشرٌكان المتضامنان 

الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات 

والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهم الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من  الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة

 15523برلم       25255215سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌة  احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع -  355

للشرٌكان المتضامنان السٌد/ عبلء فتحى الدسولى شعٌر والسٌد / عصام السٌد كمال طلعت )منفردان( وٌمثل الشرٌكان المتضامنان 

لجهات الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع ا

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهم الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 15523برلم       25255215سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

من  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌة احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضا -  356

للشرٌكان المتضامنان السٌد/ عبلء فتحى الدسولى شعٌر والسٌد / عصام السٌد كمال طلعت )منفردان( وٌمثل الشرٌكان المتضامنان 
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 196 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

كة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشر

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهم الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 15523برلم       25255215سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

لى شعٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات عبلء فتحى الدسو -  354

الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ عبلء فتحى الدسولى شعٌر والسٌد / عصام السٌد كمال طلعت )منفردان( وٌمثل الشرٌكان 

ى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع المتضامنان الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان( ف

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهم الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

 15523برلم       25255215من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : 

عبلء فتحى الدسولى شعٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات  -  352

الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ عبلء فتحى الدسولى شعٌر والسٌد / عصام السٌد كمال طلعت )منفردان( وٌمثل الشرٌكان 

ى عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع المتضامنان الشركة ف

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهم الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

 15523برلم       25255215سابات واستصدار ، تارٌخ : من سحب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح ح

عبلء فتحى الدسولى شعٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات  -  352

( وٌمثل الشرٌكان الرسمٌة للشرٌكان المتضامنان السٌد/ عبلء فتحى الدسولى شعٌر والسٌد / عصام السٌد كمال طلعت )منفردان

المتضامنان الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهما )منفردان( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع 

الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص ولهم الحك فً التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

 15523برلم       25255215ب واٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : من سح

معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور  -  365

ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها .

والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم 

مشارطات والصفمات ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اآلذنٌة والتجارٌة وأبرام كافة العمود وال

 15523برلم       25255215التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم الحك فً التولٌع على العمود والشراء ، تارٌخ : 

معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور  -  361

البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها .ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري التعامل مع جمٌع 

والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم 

ة السندات اآلذنٌة والتجارٌة وأبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كاف

 15523برلم       25255215التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم الحك فً التولٌع على العمود والشراء ، تارٌخ : 

خطابات وشهادات الضمان وكافة صور   معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج -  362

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها .ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري 

والتعامل مع السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم 

حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اآلذنٌة والتجارٌة وأبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات  ولهم

 15523برلم       25255215التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم الحك فً التولٌع على العمود والشراء ، تارٌخ : 

ال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع عصام السٌد كم -  363

جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها .ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع 

ء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ولهم حك السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبل

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اآلذنٌة والتجارٌة وأبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

 15523برلم       25255215تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم الحك فً التولٌع على العمود والشراء ، تارٌخ : 

عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  364

جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها .ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع 

ب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ولهم حك السجل التجاري ومصلحة الضرائ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اآلذنٌة والتجارٌة وأبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

 15523برلم       25255215ع على العمود والشراء ، تارٌخ : تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم الحك فً التولٌ

عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  365

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها .ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري و

السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ولهم حك 

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اآلذنٌة والتجارٌة وأبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

 15523برلم       25255215ة بالنمد أو باألجل ولهم الحك فً التولٌع على العمود والشراء ، تارٌخ : تتعلك بمعامبلت الشرك

احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع  -  366

تولٌع أمام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع السجل البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها .ولهم حك ال

التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ولهم حك لبض ودفع 

لصفمات التى تتعلك المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اآلذنٌة والتجارٌة وأبرام كافة العمود والمشارطات وا

 15523برلم       25255215بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم الحك فً التولٌع على العمود والشراء ، تارٌخ : 

احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع  -  364

الشركة وضمن أؼراضها .ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع السجل  البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم

التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ولهم حك لبض ودفع 

وأبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اآلذنٌة والتجارٌة 

 15523برلم       25255215بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم الحك فً التولٌع على العمود والشراء ، تارٌخ : 

مٌع احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع ج -  362

البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها .ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع السجل 

التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ولهم حك لبض ودفع 

كافة السندات اآلذنٌة والتجارٌة وأبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك  المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد

 15523برلم       25255215بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم الحك فً التولٌع على العمود والشراء ، تارٌخ : 

ات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع عبلء فتحى الدسولى شعٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خطاب -  362

جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها .ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع 

السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ولهم حك 

ض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اآلذنٌة والتجارٌة وأبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى لب

 15523برلم       25255215تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم الحك فً التولٌع على العمود والشراء ، تارٌخ : 

عٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع عبلء فتحى الدسولى ش -  345

جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها .ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع 

لشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ولهم حك السجل التجاري ومصلحة الضرائب ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء ا

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اآلذنٌة والتجارٌة وأبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

 15523برلم       25255215تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم الحك فً التولٌع على العمود والشراء ، تارٌخ : 

عبلء فتحى الدسولى شعٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  341

جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بؤسم الشركة وضمن أؼراضها .ولهم حك التولٌع أمام مصلحة الشهر العماري والتعامل مع 

ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ولهم حك السجل التجاري ومصلحة الضرائب 

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اآلذنٌة والتجارٌة وأبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

 15523برلم       25255215على العمود والشراء ، تارٌخ : تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل ولهم الحك فً التولٌع 

معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والبٌع للسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة  -  342

هم الحك فً توكٌل أو تفوٌض ولصالحها ولهم الحك فً التولٌع على عمود االٌجار وتوثٌمها أمام الشهر العماري حتً تسع سنوات ول

 الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر 

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255215وللشركاء فمط  )مجتمعٌن(  حك التولٌع على عمود بٌع اصول الشركه  وممتلكاتها العمارٌة واالراضً . ، تارٌخ : 

 15523برلم   

البٌع للسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  و -  343

ولصالحها ولهم الحك فً التولٌع على عمود االٌجار وتوثٌمها أمام الشهر العماري حتً تسع سنوات ولهم الحك فً توكٌل أو تفوٌض 

 الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر 

 

    25255215العمارٌة واالراضً . ، تارٌخ :  وللشركاء فمط  )مجتمعٌن(  حك التولٌع على عمود بٌع اصول الشركه  وممتلكاتها

 15523برلم   

معتز عبدالمعز محفوظ دمحم سلٌمان  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  والبٌع للسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة  -  344

ولهم الحك فً توكٌل أو تفوٌض ولصالحها ولهم الحك فً التولٌع على عمود االٌجار وتوثٌمها أمام الشهر العماري حتً تسع سنوات 

 الؽٌر فً كل او بعض مما ذكر 

 

    25255215وللشركاء فمط  )مجتمعٌن(  حك التولٌع على عمود بٌع اصول الشركه  وممتلكاتها العمارٌة واالراضً . ، تارٌخ : 

 15523برلم   

ارات والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والبٌع للسٌ -  345

ولهم الحك فً التولٌع على عمود االٌجار وتوثٌمها أمام الشهر العماري حتً تسع سنوات ولهم الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً 

 كل او بعض مما ذكر 

    25255215االراضً . ، تارٌخ : وللشركاء فمط  )مجتمعٌن(  حك التولٌع على عمود بٌع اصول الشركه  وممتلكاتها العمارٌة و

 15523برلم   

عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والبٌع للسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها  -  346

فوٌض الؽٌر فً ولهم الحك فً التولٌع على عمود االٌجار وتوثٌمها أمام الشهر العماري حتً تسع سنوات ولهم الحك فً توكٌل أو ت

 كل او بعض مما ذكر 

    25255215وللشركاء فمط  )مجتمعٌن(  حك التولٌع على عمود بٌع اصول الشركه  وممتلكاتها العمارٌة واالراضً . ، تارٌخ : 

 15523برلم   

ركة ولصالحها عصام السٌد كمال طلعت  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والبٌع للسٌارات والمنموالت بؤسم الش -  344

ولهم الحك فً التولٌع على عمود االٌجار وتوثٌمها أمام الشهر العماري حتً تسع سنوات ولهم الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً 

 كل او بعض مما ذكر 

    25255215وللشركاء فمط  )مجتمعٌن(  حك التولٌع على عمود بٌع اصول الشركه  وممتلكاتها العمارٌة واالراضً . ، تارٌخ : 

 15523برلم   

احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والبٌع للسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها ولهم الحك  -  342

فً التولٌع على عمود االٌجار وتوثٌمها أمام الشهر العماري حتً تسع سنوات ولهم الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض 

 ر مما ذك

    25255215وللشركاء فمط  )مجتمعٌن(  حك التولٌع على عمود بٌع اصول الشركه  وممتلكاتها العمارٌة واالراضً . ، تارٌخ : 

 15523برلم   

احمد عصام السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والبٌع للسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها ولهم الحك  -  342

ى عمود االٌجار وتوثٌمها أمام الشهر العماري حتً تسع سنوات ولهم الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض فً التولٌع عل

 مما ذكر 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255215وللشركاء فمط  )مجتمعٌن(  حك التولٌع على عمود بٌع اصول الشركه  وممتلكاتها العمارٌة واالراضً . ، تارٌخ : 

 15523برلم   

م السٌد طلعت  شركة تضامن  شرٌن متضامن  والبٌع للسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها ولهم الحك احمد عصا -  325

فً التولٌع على عمود االٌجار وتوثٌمها أمام الشهر العماري حتً تسع سنوات ولهم الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض 

 مما ذكر 

    25255215ٌع على عمود بٌع اصول الشركه  وممتلكاتها العمارٌة واالراضً . ، تارٌخ : وللشركاء فمط  )مجتمعٌن(  حك التول

 15523برلم   

عبلء فتحى الدسولى شعٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والبٌع للسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها  -  321

الشهر العماري حتً تسع سنوات ولهم الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً  ولهم الحك فً التولٌع على عمود االٌجار وتوثٌمها أمام

 كل او بعض مما ذكر 

    25255215وللشركاء فمط  )مجتمعٌن(  حك التولٌع على عمود بٌع اصول الشركه  وممتلكاتها العمارٌة واالراضً . ، تارٌخ : 

 15523برلم   

مدٌر وشرٌن متضامن  والبٌع للسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها عبلء فتحى الدسولى شعٌر  شركة تضامن   -  322

ولهم الحك فً التولٌع على عمود االٌجار وتوثٌمها أمام الشهر العماري حتً تسع سنوات ولهم الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً 

 كل او بعض مما ذكر 

    25255215الشركه  وممتلكاتها العمارٌة واالراضً . ، تارٌخ :  وللشركاء فمط  )مجتمعٌن(  حك التولٌع على عمود بٌع اصول

 15523برلم   

عبلء فتحى الدسولى شعٌر  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والبٌع للسٌارات والمنموالت بؤسم الشركة ولصالحها  -  323

سع سنوات ولهم الحك فً توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً ولهم الحك فً التولٌع على عمود االٌجار وتوثٌمها أمام الشهر العماري حتً ت

 كل او بعض مما ذكر 

    25255215وللشركاء فمط  )مجتمعٌن(  حك التولٌع على عمود بٌع اصول الشركه  وممتلكاتها العمارٌة واالراضً . ، تارٌخ : 

 15523برلم   

برلم       25255215ة  و عضو منتدب ، تارٌخ : ماجد محفوظ كامل مٌخائٌل داود  شركة مساھمة  عضو مجلس ادار -  324

12322 

برلم       25255215مإمن سٌد احمد سٌد النواوي  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  و عضو منتدب ، تارٌخ :  -  325

12322 

    25255215سهٌر مرشدي ٌوسؾ حمام  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و عضو منتدب ، تارٌخ :  -  326

 12322برلم   

ماجد محفوظ كامل مٌخائٌل داود  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس اإلدارة السٌدة/ سهٌر مرشدي  -  324

ٌوسؾ و السٌد مإمن سٌد احمد منفردٌن  او مجتمعٌن كافة السلطات و الصبلحٌات إلدارة الشركة و التولٌع نٌابة عنها امام كافة 

حكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المصالح المختلفة و التولٌع امام البنون بكافة معامبلتها من سحب و اٌداع و فتح حسابات و الجهات ال

االلتراض باسم الشركة و التولٌع على الشٌكات و عمود االلتراض و التولٌع امام الشهر العماري على كافة العمود و المستندات و 

 12322برلم       25255215و لهم الحك فً توكٌل الؽٌر ، تارٌخ :  السجل التجاري و مصلحة الضرائب

مإمن سٌد احمد سٌد النواوي  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس اإلدارة السٌدة/ سهٌر مرشدي  -  322

التولٌع نٌابة عنها امام كافة ٌوسؾ و السٌد مإمن سٌد احمد منفردٌن  او مجتمعٌن كافة السلطات و الصبلحٌات إلدارة الشركة و 

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المصالح المختلفة و التولٌع امام البنون بكافة معامبلتها من سحب و اٌداع و فتح حسابات و 

ستندات و االلتراض باسم الشركة و التولٌع على الشٌكات و عمود االلتراض و التولٌع امام الشهر العماري على كافة العمود و الم

 12322برلم       25255215السجل التجاري و مصلحة الضرائب و لهم الحك فً توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سهٌر مرشدي ٌوسؾ حمام  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌكون لرئٌس مجلس اإلدارة السٌدة/ سهٌر  -  322

عٌن كافة السلطات و الصبلحٌات إلدارة الشركة و التولٌع نٌابة عنها امام مرشدي ٌوسؾ و السٌد مإمن سٌد احمد منفردٌن  او مجتم

كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و المصالح المختلفة و التولٌع امام البنون بكافة معامبلتها من سحب و اٌداع و فتح حسابات 

ولٌع امام الشهر العماري على كافة العمود و المستندات و و االلتراض باسم الشركة و التولٌع على الشٌكات و عمود االلتراض و الت

 12322برلم       25255215السجل التجاري و مصلحة الضرائب و لهم الحك فً توكٌل الؽٌر ، تارٌخ : 

 ماجد محفوظ كامل مٌخائٌل داود  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  فً كل او بعض مما ذكر ، اما فٌما ٌتعلك بالتصرؾ -  325

 12322برلم       25255215فً اصول الشركة من شراء او بٌع او رھن ٌشترط موافمة الجمعٌة العمومٌة للشركة ، تارٌخ : 

مإمن سٌد احمد سٌد النواوي  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  فً كل او بعض مما ذكر ، اما فٌما ٌتعلك بالتصرؾ فً  -  321

 12322برلم       25255215ٌشترط موافمة الجمعٌة العمومٌة للشركة ، تارٌخ : اصول الشركة من شراء او بٌع او رھن 

سهٌر مرشدي ٌوسؾ حمام  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  فً كل او بعض مما ذكر ، اما فٌما ٌتعلك  -  322

برلم       25255215لشركة ، تارٌخ : بالتصرؾ فً اصول الشركة من شراء او بٌع او رھن ٌشترط موافمة الجمعٌة العمومٌة ل

12322 

 2شرٌن موصى + دخول عدد 2مصطفى رجب حسن اللبودى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ) خروج عدد  -  323

 13542برلم       25255215شرٌن موصى مذكورٌن بعمد التعدٌل ولرار الهٌئة ( ، تارٌخ : 

ئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركه فى عبللتها مع الؽٌر ولها مجتمعٌن او دمحم فوزى سعد دمحم جبر  ذات مس -  324

منفردٌن فى ھذا الصدد اوسع السلطات إلداره الشركه والتعامل بإسمها فٌما عدا ما إحتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او 

لحك فى التعامل باسم الشركه وضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه العامه وللمدٌران مجتمعٌن او  منفردٌن ا

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن للمدٌران التعامل مع جمٌع البنون 

 13446برلم       25255215والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واإلفراج ، تارٌخ : 

شاكر دمحم احمد  العشماوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركه فى عبللتها مع الؽٌر ولها مجتمعٌن او  -  325

منفردٌن فى ھذا الصدد اوسع السلطات إلداره الشركه والتعامل بإسمها فٌما عدا ما إحتفظ به صراحه عمد الشركه او المانون او 

عامه وللمدٌران مجتمعٌن او  منفردٌن الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن أؼراضها امام جمٌع الجهات الئحته التنفٌذٌه للجمعٌه ال

الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن للمدٌران التعامل مع جمٌع البنون 

 13446برلم       25255215تارٌخ : والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات واإلفراج ، 

دمحم فوزى سعد دمحم جبر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  عن راس المال وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  -  326

والتولٌع على الشٌكات فٌما عدا حك االلتراض والرھن مجتمعٌن  وكل ذلن باسم الشركه ولصالحها وكذلن لهما مجتمعٌن او 

فردٌن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن  الحك فى من

تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه 

 13446برلم       25255215برام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : السندات االذنٌه والتجارٌه وا

شاكر دمحم احمد  العشماوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  عن راس المال وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ  -  324

لصالحها وكذلن لهما مجتمعٌن او والتولٌع على الشٌكات فٌما عدا حك االلتراض والرھن مجتمعٌن  وكل ذلن باسم الشركه و

منفردٌن حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركه وممتلكاتها العمارٌه ولهما مجتمعٌن او منفردٌن  الحك فى 

افه تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ك

 13446برلم       25255215السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات ، تارٌخ : 

دمحم فوزى سعد دمحم جبر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل ولهما حك  -  322

 13446برلم       25255215تارٌخ :  توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ،

شاكر دمحم احمد  العشماوى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل ولهما  -  322

 13446برلم       25255215حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر ، تارٌخ : 

مركز  -ناحٌة كوبرى حنفى  -لطور  شركة مساھمة  مدٌر فرع  لشركة الكائن بناحٌة اٌتاى البارود سعد ابراھٌم دمحم ا -  455

 2532برلم       25255211محافظة البحٌرة ، تارٌخ :  -شرطة اٌتاى البارود 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عضوٌة مجلس )تجدٌد -لوسٌان أركاس  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  ممثل شركة أركاس ھولدنج انونٌم سٌركٌتى  -  451

لمدة ثبلث سنوات ابتداء من تارٌخ انعماد الجمعٌة مع بماء الصبلحٌات واالختصاصات والتى سبك التاشٌر بها بالسجل التجارى كما 

 1322برلم       25255211ھى .( ، تارٌخ : 

لتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات عزالدٌن رشاد دمحم حسن المنجه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة وا -  452

الرسمٌة للشرٌن المتضامن عز الدٌن رشاد دمحم حسن المنجة  و حبشً محمود دمحم خلٌل ولهما مجتمعٌن  أومنفردٌن الحك فً التعامل 

بكافة بؤسم الشركة وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص 

اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون 

 14561برلم       25255211والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات وحك االلتراض والرھن وكل ذلن بؤسم الشركة ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع علً عمود عزالدٌن رشاد دمحم حسن المنجه  توص -  453

الشراء والبٌع والرھن ألصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهما الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم 

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة وأجورھم وكل ذلن بؤسم الشركة ولصالحها ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع 

والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو االجل ولهما حك توكٌل أو تفوٌض 

 14561برلم       25255211الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن. ، تارٌخ : 

عمر لطفى سبورتنج سٌدى جابر  142مصطفى عبد المعبود عبد الطٌؾ صمر  شركة مساھمة  مدٌر فرع  الكائن فى دمحم  -  454

 144622برلم       25255211)استماله ( ، تارٌخ : 

احمد دمحم احمد الممبري  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  ممثبل عن شركه اولى انرجى مصر ش.م.م بدال من السٌد /  -  455

 3142برلم       25255211صباح دمحم على البشتى )عضو مجلس ادارة( ، تارٌخ : م

ھانى ابو بكر احمد بدر  شركة مساھمة  مدٌر  مسإل امام وزارة الموى العاملة والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة مسئولٌة  -  456

 144622برلم       25255211، تارٌخ : لانونٌة ولضائٌة وعن  اى مخالفات او مبلحظات امام ھذه الجهات . 

عبد المنعم شحاته احمد المالحً  شركة مساھمة  مدٌر  مسإل امام وزارة الموى العاملة والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة  -  454

 144622 برلم      25255211مسئولٌة لانونٌة ولضائٌة وعن  اى مخالفات او مبلحظات امام ھذه الجهات . ، تارٌخ : 

تعدٌل اختصاصاته وھى : امام جهات الحماٌه المدٌنه عن تنفٌذ -ھانى ابو بكر احمد بدر  شركة مساھمة  مدٌر  مسئول -  452

االشتراطات ونتائج المعاٌنه وكذلن مصلحه الرلابه الصناعٌه وكافه الجهات الحكومٌه وعن اى مخالفات او مبلحظات . امام ھذه 

 144622برلم       25255211الجهات ، تارٌخ : 

تعدٌل اختصاصاته وھى : امام جهات الحماٌه المدٌنه عن -عبد المنعم شحاته احمد المالحً  شركة مساھمة  مدٌر  مسئول -  452

تنفٌذ االشتراطات ونتائج المعاٌنه وكذلن مصلحه الرلابه الصناعٌه وكافه الجهات الحكومٌه وعن اى مخالفات او مبلحظات . امام 

 144622برلم       25255211الجهات ، تارٌخ :  ھذه

زاوٌة   - 54عبلء دمحم متولى خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  /////)ومدٌر للفرع الكائن مولع ممارسة النشاط / ن -  415

وله الصبلحٌات االتٌة البحٌرة .(  -ابو المطامٌر  -لسم ثمانً  عشر بناحٌة المهدٌة  -سٌدي عبدالمادر وابو خدٌجة نمرة  واحد 

///ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن عبلء دمحم متولً خلٌفة والشرٌن عبدالرحمن 

عصام الدٌن عبدالعزٌز دمحم : وللمدٌرٌن مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

 12525برلم       25255211مٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع ، تارٌخ : الحكو

عبلء دمحم متولى خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  الخاص بكافه اشكالهم وكذالن التعامل مع جمٌع البنون  والمصارؾ  -  411

رؾ والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن راس المال من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور التعامل مع جمٌع البنون والمصا

وحك االلتراض والرھن وكل ذالن باسم الشركة ولصالحها   ولهما مجتمعٌن  او منفردٌن الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء 

لمبالػ وتولٌع الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك لبض ودفع ا

 12525برلم       25255211وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌه والتجارٌة وابرام ، تارٌخ : 

عبلء دمحم متولى خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة  -  412

التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهما مجتمعٌن  بالنمد او باالجل . ولهما مجتمعٌن حك
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 202 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

حك توكٌل الؽٌر فً الرھن من بنون ومإسسات مالٌة وؼٌرھا  ولهما مجتمعٌن حك كفاله الؽٌر ولهما مجتمعٌن حك توكٌل او 

 12525  برلم     25255211تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

احمد فهٌم ابراھٌم احمد عربى  شركة مساھمة  مدٌر  مسإل امام وزارة الموى العاملة والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة  -  413

 1262برلم       25255211مسئولٌة لانونٌة ولضائٌة وعن  اى مخالفات او مبلحظات امام ھذه الجهات . ، تارٌخ : 

بدر  شركة مساھمة  مدٌر  مسإل امام وزارة الموى العاملة والهٌئة العامة للتامٌنات االجتماعٌة مسئولٌة  ھانى ابو بكر احمد -  414

 1262برلم       25255211لانونٌة ولضائٌة وعن  اى مخالفات او مبلحظات امام ھذه الجهات . ، تارٌخ : 

ام جهات الحماٌه المدٌنه عن تنفٌذ االشتراطات ونتائج احمد فهٌم ابراھٌم احمد عربى  شركة مساھمة  مدٌر  مسئوالم -  415

المعاٌنه وكذلن مصلحه الرلابه الصناعٌه وكافه الجهات الحكومٌه وعن اى مخالفات او مبلحظات . امام ھذه الجهات ، تارٌخ : 

 1262برلم       25255211

ماٌه المدٌنه عن تنفٌذ االشتراطات ونتائج المعاٌنه ھانى ابو بكر احمد بدر  شركة مساھمة  مدٌر  مسئوالمام جهات الح -  416

وكذلن مصلحه الرلابه الصناعٌه وكافه الجهات الحكومٌه وعن اى مخالفات او مبلحظات . امام ھذه الجهات ، تارٌخ : 

 1262برلم       25255211

مدٌرا الشركة السٌد / اسبلم دمحم نجٌب إضافة صبلحٌات ل -3اسبلم دمحم نجٌب على عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   -  414

على عثمان و السٌد / احمد إبراھٌم امٌن الطباخ وٌمثل المدٌران الشركة فً عبللتها مع الؽٌر  ولهما مجتمعٌن او منفردٌن فً ھذا 

و الئحته التنفٌذٌة الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون ا

للجمعٌة العامة و للمدٌرٌن منفردٌن او مجتمعٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و 

 11124برلم       25255212ؼٌر الحكومٌة و المطاع العام و لطاع االعمال ، تارٌخ : 

محدودة  مدٌر  و المطاع الخاص بكافة اشكالهم و كذلن التعامل مع جمٌع البنون  اسبلم دمحم نجٌب على عثمان  ذات مسئولٌة -  412

و المصارؾ من سحب و إٌداع و فتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان وكل ذلن باسم الشركة و ضمن اؼراضها و 

و دفع المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع و الحك فً تعٌٌن و عزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم و اجورھم وحك لبض 

تسدٌد كافة السندات االذنٌة و التجارٌة ولهما مجتمعٌن حك االلتراض و الرھن و البٌع الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة و 

 11124برلم       25255212األراضً و السٌارات باسم الشركة ولصالحها و التولٌع على الشٌكات ، تارٌخ : 

اسبلم دمحم نجٌب على عثمان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  و االفراج عن راس المال و ابرام كافة العمود و المشارطات و  -  412

    25255212الصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باألجل ولهما حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . ، تارٌخ : 

 11124برلم   

هللا لاسم سعداوي  شركة مساھمة  مدٌر عام  ٌمثل الشركة أمام المضاء ولرئٌس مجلس االدارة السٌد /  سعداوي صبلح عبد -  425

زٌدان سعداوي زٌدان  وعضو مجلس االدارة المنتدب السٌد / ھانً علً سعداوي زٌدان وعضو مجلس االدارة السٌد / سٌد خلؾ 

 د دمحم محمودھمام حسٌن وعضو مجلس االدارة السٌد / عمرو محمو

مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على جمٌع تعامبلت الشركة وتعالداتها امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال 

برلم       25255212العام والخاص واستبلم الشٌكات من كافة جهات التعامل  وحك االٌداع فً البنون باسم الشركة ، تارٌخ : 

14425 

سعداوى زٌدان سعداوى زٌدان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌمثل الشركة أمام المضاء ولرئٌس  -  421

مجلس االدارة السٌد /  سعداوي زٌدان سعداوي زٌدان  وعضو مجلس االدارة المنتدب السٌد / ھانً علً سعداوي زٌدان وعضو 

 مجلس االدارة السٌد / عمرو محمود دمحم محمودمجلس االدارة السٌد / سٌد خلؾ ھمام حسٌن وعضو 

مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على جمٌع تعامبلت الشركة وتعالداتها امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال 

برلم       25255212 العام والخاص واستبلم الشٌكات من كافة جهات التعامل  وحك االٌداع فً البنون باسم الشركة ، تارٌخ :

14425 

 صبلح عبدهللا لاسم سعداوي  شركة مساھمة  مدٌر عام  للشركة واعطاءة الصبلحٌات االتٌة منفردا -  422
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َ  حك التولٌع على جمٌع تعامبلت الشركة وتعالداتها امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال العام والخاص 

 14425برلم       25255212افة جهات التعامل  وحك االٌداع فً البنون باسم الشركة . ، تارٌخ : واستبلم الشٌكات من ك

سعداوى زٌدان سعداوى زٌدان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  للشركة واعطاءة الصبلحٌات االتٌة  -  423

 منفردا

كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال العام والخاص َ  حك التولٌع على جمٌع تعامبلت الشركة وتعالداتها امام 

 14425برلم       25255212واستبلم الشٌكات من كافة جهات التعامل  وحك االٌداع فً البنون باسم الشركة . ، تارٌخ : 

ٌا طارق رشاد دمحم رئٌس مجلس دالٌا طارق رشاد دمحم ابوذھاد  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  منح األستاذة / دال -  424

اإلدارة صبلحٌات فى تمثٌل الشركة أمام ھٌئة اإلستثمار والمناطك الحرة ، وأحمٌتها فى التولٌع على كافة معامبلت الشركة وإبرام 

على كافة اإلتفالات بإسمها والتولٌع على كافة معامبلت الشركة وتعالداتها ودخول المزاٌدات والمنالصات والتؤمٌنات والتولٌع 

المعامبلت والتعهدات وتعٌٌن المدٌرٌن والوكبلء المفوضٌن باألعمال ، ولها الحك فى اإلفراج عن رأس مال الشركة المودع لدى 

 14434برلم       25255212البنون وسحب األموال المودعة ولها الحك فى فتح الحسابات ، تارٌخ : 

ساھمة  رئٌس مجلس ادارة  العادٌة والجارٌة وكافة المعامبلت البنكٌة والتولٌع على دالٌا طارق رشاد دمحم ابوذھاد  شركة م -  425

الشٌكات والسحب واإلٌداع النمدى ، ولها الحك فى الرھن واإللتراض من البنون بإسم الشركة ، وكذلن لها الحك فى تمثٌل الشركة 

والشركات الخاصة واألفراد ، ولها فى سبٌل ذلن أن تفوض أمام كافة الوزارات والهٌئات واإلدارات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

وكبلء عنها فى كل أو بعض ما ذكر ، وإتخاذ كافة اإلجراءات المانونٌة والعملٌة للمٌام بؤعمال الشركة وتحمٌك أؼراضها ، ولها الحك 

 14434برلم       25255212فى إلامة الدعاوى المضائٌة وإتخاذ كافة المرارات ، تارٌخ : 

دالٌا طارق رشاد دمحم ابوذھاد  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  لحماٌة أمبلن الشركة ورأس المال وأسهمها ولها الحك  -  426

فى البٌع والتؤجٌر واإلستئجار ألى من المعدات واألماكن والمحبلت والعمارات ، ولرئٌس مجلس اإلدارة األستاذة / دالٌا طارق رشاد 

فى كل أو بعض ما ذكر.) على ان ٌسبك بٌع أصول الشركة والحصول على موافمة مسبمة من الجمعٌة العامة دمحم تفوٌض من تشاء 

 14434برلم       25255212لبلختصاص ( ، تارٌخ : 

 احمد احسان  مصطفى دٌاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة. -  424

مال عبد المادر عبد البصٌر عبد المادر ، الشركة فى عبللتها مع الؽٌر وله فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة ٌمثل األستاذ/ دمحم ج

 الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وله إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن 

 3341برلم       25255212وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع ، تارٌخ : 

 محمود سعد سكران عبدالسمٌع -  422

 ائفهم لمدة ؼٌر محددة.الجارحى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظ

ٌمثل األستاذ/ دمحم جمال عبد المادر عبد البصٌر عبد المادر ، الشركة فى عبللتها مع الؽٌر وله فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة 

 الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة او المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة  وله

 3341برلم       25255212وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع ، تارٌخ : 

 ادر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة.دمحم جمال عبدالمادر عبدالبصٌر عبد الم -  422

ٌمثل األستاذ/ دمحم جمال عبد المادر عبد البصٌر عبد المادر ، الشركة فى عبللتها مع الؽٌر وله فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة 

 و المانون او الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ بة صراحة عمد الشركة ا

وله إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة 

 3341برلم       25255212وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع ، تارٌخ : 

 احمد احسان  مصطفى دٌاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وتسدٌد  -  435
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 204 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل .

الت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمباد

المفتوح بها اعتمادات من البنون والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع 

    25255212، تارٌخ :  من المعامبلت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن رأس

 3341برلم   

 محمود سعد سكران عبدالسمٌع -  431

 الجارحى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وتسدٌد 

 كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل .

ات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر وله حك شراء جمٌع المواد والمهم

المفتوح بها اعتمادات من البنون والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع 

    25255212لشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن رأس ، تارٌخ : من المعامبلت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على ا

 3341برلم   

 دمحم جمال عبدالمادر عبدالبصٌر عبد المادر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وتسدٌد  -  432

 النمد أو باألجل .كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة ب

وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر 

المفتوح بها اعتمادات من البنون والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع 

    25255212المعامبلت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واالفراج عن رأس ، تارٌخ : من 

 3341برلم   

احمد احسان  مصطفى دٌاب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مال الشركة وبٌع المحبلت التجارٌة والعمارات والمنموالت  -  433

لن اإلشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة والسٌارات والرھون وكذ

 التً ٌتعامل بها.

 وله حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر.

شركة وٌكون للسٌد/ أحمد احسان مصطفى دٌاب، و السٌد / محمود سعد سكران عبد السمٌع الجارحى مجتمعٌن الحك فى تمثٌل ال

والتولٌع نٌابة عنها على العمود والمعامبلت ولهما مجتمعٌن الحك فى التولٌع على الشٌكات والمعامبلت المصرفٌة ، تارٌخ : 

 3341برلم       25255212

 محمود سعد سكران عبدالسمٌع -  434

لمنموالت والسٌارات والرھون وكذلن الجارحى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مال الشركة وبٌع المحبلت التجارٌة والعمارات وا

 اإلشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها.

 وله حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر.

جارحى مجتمعٌن الحك فى تمثٌل الشركة وٌكون للسٌد/ أحمد احسان مصطفى دٌاب، و السٌد / محمود سعد سكران عبد السمٌع ال

والتولٌع نٌابة عنها على العمود والمعامبلت ولهما مجتمعٌن الحك فى التولٌع على الشٌكات والمعامبلت المصرفٌة ، تارٌخ : 

 3341برلم       25255212

كة وبٌع المحبلت التجارٌة والعمارات دمحم جمال عبدالمادر عبدالبصٌر عبد المادر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مال الشر -  435

والمنموالت والسٌارات والرھون وكذلن اإلشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر 

 مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها.

 وله حك توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

السٌد / محمود سعد سكران عبد السمٌع الجارحى مجتمعٌن الحك فى تمثٌل الشركة وٌكون للسٌد/ أحمد احسان مصطفى دٌاب، و 

والتولٌع نٌابة عنها على العمود والمعامبلت ولهما مجتمعٌن الحك فى التولٌع على الشٌكات والمعامبلت المصرفٌة ، تارٌخ : 

 3341برلم       25255212

مجلس ادارة  تحدٌد صبلحٌات رئٌس مجلس االدارة السٌد/ رشاد عثمان دمحم  رشاد عثمان دمحم لاسم  شركة مساھمة  رئٌس -  436

فً كافة اعمال ادارة الشركة ذلن تشمل تمثٌلها  والتولٌع نٌابة عنها علً عمود المشاركة والمماولة  -لاسم رئٌس مجلس  االدارة 

لتً تبرم بٌن الشركة والؽٌر سواء من االفراد او الشركات والتورٌد وبصفة عامة التولٌع علً عمود االتفاق والعمود بكافة انواعها وا

بكافة انواعها لطاع عام او خاص محلٌه كانت او اجنبٌة وكذلن تفوٌضه فً التولٌع نٌابة عن الشركة علً عمود الشراء والبٌع 

 12546برلم       25255212واالٌجار واالنتماع لبلراضً الفضاء واالطٌان ، تارٌخ : 

د عثمان دمحم لاسم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  الزراعٌة والعمارات والمعدات واالالت والسٌارات وبصفة رشا -  434

عامة كل ماٌلزم الشركة لمزاولة نشاطها ، وكذلن تفوٌضه فً التولٌع علً العمود االبتدائٌة والنهائٌة التً تتعلك بالتصرفات الناللة 

كافة مامورٌات الشهر العماري  والتوثٌك ، وكذلن التولٌع عن الشركة وتمثٌلها امام مصلحة للملكٌة الي من ممتلكات الشركة ب

الجمارن ومامورٌات الضرائب بكافة انواعها ومكاتب التامٌنات االجتماعٌة والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات وكافة 

 12546برلم       25255212 مكاتب  الشهر العماري والتوثٌك ومكاتب السجل ، تارٌخ :

رشاد عثمان دمحم لاسم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  التجاري وكذلن المحاكم والنٌابات والوزارات والهٌئات  -  432

والمحافظات وشركات المطاع العام وكافة الجهات الحكومٌة االخري الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة وشركات المطاع الخاص المحلٌة 

 وكذلن له الحك فً التعامل باسم الشركة مع واالجنبٌة ،

البنون وتمثٌل الشركة امامها والتولٌع عنها وٌتضمن ذلن كافة صور التعامل مع البنون علً فتح الحسابات المصرفٌه بكافة انواعها 

سواء كان بنن عام واالٌداع والسحب والتولٌع علً الشٌكات والتولٌع علً عمود المروض من اي بنن فً جمهورٌة مصر العربٌه 

 12546برلم       25255212او خاص ، تارٌخ : 

رشاد عثمان دمحم لاسم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  او اجنبً بؽرض تموٌل اعمال الشركة ، وله الحك فً تمدٌم  -  432

والتولٌع علً العمود االبتدائٌه الضمانات البلزمة لتلن المروض والموافمة علً شروط  تلن المروض بما ٌراه مناسبا والرارھا 

والنهائٌه لتلن المروض لدي البنون  ومامورٌات توثٌك البنون وكذلن الموافمة والتولٌع علً عمود الرھن بانواعها المرتبطة باعمال  

، تارٌخ  5الشركة وكذلن له الحك فً تموٌض  كل من اعضاء مجلس االدارة  والمحامٌن والمحاسبٌن والؽٌر فً كل او بعض ماذكر

 12546برلم       25255212: 

دالٌا طارق رشاد دمحم ابوذھاد  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  منح األستاذة / دالٌا طارق رشاد دمحم رئٌس مجلس  -  445

الشركة وإبرام اإلدارة صبلحٌات فى تمثٌل الشركة أمام ھٌئة اإلستثمار والمناطك الحرة ، وأحمٌتها فى التولٌع على كافة معامبلت 

اإلتفالات بإسمها والتولٌع على كافة معامبلت الشركة وتعالداتها ودخول المزاٌدات والمنالصات والتؤمٌنات والتولٌع على كافة 

المعامبلت والتعهدات وتعٌٌن المدٌرٌن والوكبلء المفوضٌن باألعمال ، ولها الحك فى اإلفراج عن رأس مال الشركة المودع لدى 

 14442برلم       25255212ب األموال المودعة ولها الحك فى فتح الحسابات ، تارٌخ : البنون وسح

دالٌا طارق رشاد دمحم ابوذھاد  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  العادٌة والجارٌة وكافة المعامبلت البنكٌة والتولٌع على  -  441

لتراض من البنون بإسم الشركة ، وكذلن لها الحك فى تمثٌل الشركة الشٌكات والسحب واإلٌداع النمدى ، ولها الحك فى الرھن واإل

أمام كافة الوزارات والهٌئات واإلدارات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والشركات الخاصة واألفراد ، ولها فى سبٌل ذلن أن تفوض 

ؤعمال الشركة وتحمٌك أؼراضها ، ولها الحك وكبلء عنها فى كل أو بعض ما ذكر ، وإتخاذ كافة اإلجراءات المانونٌة والعملٌة للمٌام ب

 14442برلم       25255212فى إلامة الدعاوى المضائٌة وإتخاذ كافة المرارات ، تارٌخ : 

دالٌا طارق رشاد دمحم ابوذھاد  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  لحماٌة أمبلن الشركة ورأس المال وأسهمها ولها الحك  -  442

واإلستئجار ألى من المعدات واألماكن والمحبلت والعمارات ، ولرئٌس مجلس اإلدارة األستاذة / دالٌا طارق رشاد فى البٌع والتؤجٌر 

دمحم تفوٌض من تشاء فى كل أو بعض ما ذكر.) على ان ٌسبك بٌع أصول الشركة والحصول على موافمة مسبمة من الجمعٌة العامة 

 14442برلم       25255212لبلختصاص ( ، تارٌخ : 

 13452برلم       25255213معاذ حسام الدٌن عبدالحفٌظ احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  443

 13452برلم       25255213معاذ حسام الدٌن عبدالحفٌظ احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  444



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 13452برلم       25255213ٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ : صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مد -  445

 13452برلم       25255213صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  446

 13452برلم       25255213سعد محمود ٌس مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  444

 13452برلم       25255213سعد محمود ٌس مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج   ، تارٌخ :  -  442

 13452برلم       25255213محمود ٌس مصطفى المٌت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ :  -  442

 13452برلم       25255213رٌخ : محمود ٌس مصطفى المٌت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تا -  455

معاذ حسام الدٌن عبدالحفٌظ احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  451

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن 

كة والتعامل باسمها مع جمٌع السٌد / صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل وله )منفردا( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشر 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص , وله حك التولٌع على عمود البٌع و الشراء و 

 الرھن للعمارات و المنموالت و ؼٌرھا باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى 

 13452برلم       25255213ئتمانٌة و المرض واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : و التولٌع على عمود التسهٌبلت اال

معاذ حسام الدٌن عبدالحفٌظ احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  452

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن 

ردا( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع السٌد / صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل وله )منف 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص , وله حك التولٌع على عمود البٌع و الشراء و 

 ر العمارى الرھن للعمارات و المنموالت و ؼٌرھا باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشه

 13452برلم       25255213و التولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة و المرض واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : 

صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  453

 الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن 

السٌد / صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل وله )منفردا( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع  

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص , وله حك التولٌع على عمود البٌع و الشراء و 

 ؼٌرھا باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى  الرھن للعمارات و المنموالت و

 13452برلم       25255213و التولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة و المرض واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : 

ئولٌة امام صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المس -  454

 الجهات الرسمٌة للشرٌن المتضامن 

السٌد / صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل وله )منفردا( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع  

بٌع و الشراء و الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص , وله حك التولٌع على عمود ال

 الرھن للعمارات و المنموالت و ؼٌرھا باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى 

 13452برلم       25255213و التولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة و المرض واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : 

ارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات سعد محمود ٌس مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخ -  455

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن 

السٌد / صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل وله )منفردا( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع  

و الخاص , وله حك التولٌع على عمود البٌع و الشراء و  الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال العام

 الرھن للعمارات و المنموالت و ؼٌرھا باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 13452برلم       25255213و التولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة و المرض واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : 

س مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات سعد محمود ٌ -  456

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن 

السٌد / صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل وله )منفردا( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع  

ٌة و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص , وله حك التولٌع على عمود البٌع و الشراء و الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكوم

 الرھن للعمارات و المنموالت و ؼٌرھا باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى 

 13452برلم       25255213و التولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة و المرض واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : 

محمود ٌس مصطفى المٌت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  454

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن 

مها مع جمٌع السٌد / صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل وله )منفردا( فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باس 

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص , وله حك التولٌع على عمود البٌع و الشراء و 

 الرھن للعمارات و المنموالت و ؼٌرھا باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى 

 13452برلم       25255213ض واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : و التولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة و المر

محمود ٌس مصطفى المٌت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك االدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  452

 الرسمٌة للشرٌن المتضامن 

اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع السٌد / صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل وله )منفردا( فى ھذا الصدد  

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و المطاع العام ولطاع االعمال العام و الخاص , وله حك التولٌع على عمود البٌع و الشراء و 

 الرھن للعمارات و المنموالت و ؼٌرھا باسم الشركة والؼراض الشركة امام الشهر العمارى 

 13452برلم       25255213ٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة و المرض واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : و التول

معاذ حسام الدٌن عبدالحفٌظ احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المالٌة مع البنون والمصارؾ و الهٌئات المالٌة  -  452

الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن كالسحب و االٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك 

 13452برلم       25255213الموصى ، تارٌخ : 

معاذ حسام الدٌن عبدالحفٌظ احمد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  المالٌة مع البنون والمصارؾ و الهٌئات المالٌة  -  465

فتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن كالسحب و االٌداع و التولٌع على الشٌكات و

 13452برلم       25255213الموصى ، تارٌخ : 

صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المالٌة مع البنون والمصارؾ و الهٌئات المالٌة  -  461

الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  كالسحب و االٌداع و التولٌع على

 13452برلم       25255213الموصى ، تارٌخ : 

صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المالٌة مع البنون والمصارؾ و الهٌئات المالٌة  -  462

لتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن كالسحب و االٌداع و ا

 13452برلم       25255213الموصى ، تارٌخ : 

سعد محمود ٌس مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  المالٌة مع البنون والمصارؾ و الهٌئات المالٌة  -  463

و التولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  كالسحب و االٌداع

 13452برلم       25255213الموصى ، تارٌخ : 

سعد محمود ٌس مصطفى  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  المالٌة مع البنون والمصارؾ و الهٌئات المالٌة  -  464

ٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن كالسحب و اال

 13452برلم       25255213الموصى ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

محمود ٌس مصطفى المٌت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المالٌة مع البنون والمصارؾ و الهٌئات المالٌة  -  465

و االٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  كالسحب

 13452برلم       25255213الموصى ، تارٌخ : 

محمود ٌس مصطفى المٌت  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المالٌة مع البنون والمصارؾ و الهٌئات المالٌة  -  466

كالسحب و االٌداع و التولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن 

 13452برلم       25255213الموصى ، تارٌخ : 

رع الجبلء أخر شا -برج اللوتس  2على دمحم على محمود ابو النصر  شركة مساھمة  مدٌر فرع  الكائن فى : محل رلم  -  464

 15645برلم       25255213المنوفٌة ، تارٌخ :  -شبٌن الكوم  -البحرى الناحٌة المبلٌة من المبنى 

 دٌنا عبد السمٌع السٌد دمحم عوض -  462

 12452برلم       25255213هلل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  

السمٌع السٌد دمحم عوض  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  عبد -  462

 12452برلم       25255213

نٌرة عبد السمٌع السٌد دمحم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة ، تارٌخ :  -  445

 12452 برلم      25255213

 15415برلم       25255213احمد سٌد عبد الحلٌم دمحم  شركة مساھمة  مدٌر  التخلٌص الجمركى ، تارٌخ :  -  441

بالمول التجارى   L20-L21ھانى سعٌد كمال بركات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  الكائن فً : الوحدة التجارٌة رلم  -  442

 االسكندرٌة . -سٌدى جابر  - سموحة -ماٌو  14جرٌن ببلزا طرٌك 

 االسكندرٌة . -سٌدى جابر  -سموحة  -ماٌو  14بالمول التجارى جرٌن ببلزا طرٌك  K5الكائن فً :  الوحدة التجارٌة رلم 

طرٌك  اسكندرٌة   2بالدور االرضى بالمركز التجارى عجمى ستار الكائن بالكٌلو   S51الكائن فً : الوحدة التجارٌة للمحل  رلم 

 االسكندرٌة . -لسم الدخٌله  -العجمى  -طروح م

 2442برلم       25255213من ابراج دمحم ، تارٌخ :  2برج  2الكائن فً :  الوحدة التجارٌه للمحل رلم 

الرمل  -طرٌك الحرٌة جناكلٌس  633ھانى سعٌد كمال بركات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  صالح للزراعٌٌن الكائن  -  443

 2442برلم       25255213سكندرٌة ، تارٌخ : اال -

دمحم حسٌن عبد العزٌز ابراھٌم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  ٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها كل  -  444

مدٌرٌن او شخص مفوض بالتولٌع على ھذه المعامبلت والتعهدات من مجلس اإلدارة ، ولمجلس االدارة الحك فً ان ٌعٌن عدة 

 وكبلء مفوضٌن وان ٌخولهم أٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن . 

 لرئٌس مجلس اإلدارة ولنائب رئٌس مجلس اإلدارة مجتمعٌن  "

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ فً فتح حسابات واعتمادات مستندٌة واستصدار خطابات وشهادات الضمان والتولٌع  -1

 14544برلم       25255216البنكٌة باسم الشركة وحك الرھن و االلتراض والتولٌع ، تارٌخ : على الشٌكات 

دمحم حسٌن عبد العزٌز ابراھٌم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  على عمود المروض والتسهٌبلت االئتمانٌة والمشاركة  -  445

 5وعمود التنازل

والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات وكذا حك لهم حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع  -2

 5التخرٌد والتكهٌن واالستبدال و التولٌع على عمود التنازل و حك اإلفراج عن رأس المال

 وضع اللوائح المنظمة للشئون المالٌة واإلدارٌة وشئون العاملٌن وتوزٌع االختصاصات والمسئولٌات وتفوٌض السلطات -3

 5وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 14544برلم       25255216ولرئٌس مجلس اإلدارة ولنائب رئٌس مجلس اإلدارة وللعضو ، تارٌخ :  "

 دمحم حسٌن عبد العزٌز ابراھٌم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن  -  446

ات ومنشؤت وافراد ومإسسات وجمعٌات وروابط واندٌة واتحادات ونمابات حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر من شرك -1

 5ووزارات ودور نشر وصحؾ واعبلم ونحوھا 

الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام والمطاع  -2

 5خٌص بكافة أنواعهاالخاص ولطاع االعمال بكافة اشكالهم واستخراج الترا

لهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة المفوضٌن وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم و إبرام كافة العمود   -3

 14544برلم       25255216والمشارطات ، تارٌخ : 

عامبلت الشركة بالنمد أو دمحم حسٌن عبد العزٌز ابراھٌم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  والصفمات التً تتعلك بم -  444

باألجل وكذلن السحب واالٌداع من وفى حسابات الشركة امام جمٌع البنون واستبلم واٌداع و صرؾ الشٌكات باسم الشركة وكذا 

 5المراسبلت على اختبلفها وتولٌع وتحوٌل وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة والتجارٌة

 14544برلم       25255216ا ذكر. ، تارٌخ : لهم حك توكٌل و تفوٌض الؽٌر فً كل أو بعض م -4

مركز كفر الزٌاد ، تارٌخ :  -دٌما -دمحم عبد المادر عبد المادر بحبح  شركة مساھمة  مدٌر فرع  بجوار مسجد عباد الرحمن  -  442

 15256برلم       25255216

االسكندرٌة  -لسم بابا شرق -االبراھٌمٌة -جٌتٌه شارع البل24باسم بخٌت وھٌب بخٌت  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع   -  442

 5442برلم       25255216وباب على شارع البلجٌتٌه ، تارٌخ : 

 11232برلم       25255216احمد رجب عبد العزٌز راضً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  425

 11232برلم       25255216تارٌخ :  احمد رمزى احمد الكعب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، -  421

 11232برلم       25255216احمد عبد هلل محمود حسنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  422

احمد رجب عبد العزٌز راضً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتهما مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن  -  423

ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌماعدا ماحتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او  او منفردٌن فً

الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع  الجهات 

عام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع ال

 11232برلم       25255216من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل ، تارٌخ : 

ؽٌر ولهم مجتمعٌن او احمد رمزى احمد الكعب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتهما مع ال -  424

منفردٌن فً ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌماعدا ماحتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته 

التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع  الجهات 

كومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ الح

 11232برلم       25255216من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل ، تارٌخ : 

المدٌرون الشركة فً عبللتهما مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن او  احمد عبد هلل محمود حسنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل -  425

منفردٌن فً ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌماعدا ماحتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته 

وضمن اؼراضها امام جمٌع  الجهات التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌرون مجتمعٌن او منفردٌن الحك فً التعامل باسم الشركة 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

 11232برلم       25255216من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل ، تارٌخ : 

ضً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات واالفراج احمد رجب عبد العزٌز را -  426

عن راس المال وحك االلتراض والرھن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وكل ذلن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل م

 باسم الشركة ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

برلم       25255216االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة ، تارٌخ : 

11232 

احمد رمزى احمد الكعب  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات واالفراج عن  -  424

راس المال وحك االلتراض والرھن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن 

ة ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وكل ذلن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌ

 باسم الشركة ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

برلم       25255216خ : االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة ، تارٌ

11232 

احمد عبد هلل محمود حسنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع علً الشٌكات واالفراج  -  422

عن راس المال وحك االلتراض والرھن وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وكذلن لهما حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن 

الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وكل ذلن 

 باسم الشركة ولصالحها ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات 

برلم       25255216تً تتعلك بمعامبلت الشركة ، تارٌخ : االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات ال

11232 

احمد رجب عبد العزٌز راضً  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بالنمد او باالجل وله حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل  -  422

 11232برلم       25255216اوبعض ماذكر ، تارٌخ : 

محدودة  مدٌر  بالنمد او باالجل وله حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل اوبعض  احمد رمزى احمد الكعب  ذات مسئولٌة -  425

 11232برلم       25255216ماذكر ، تارٌخ : 

احمد عبد هلل محمود حسنٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  بالنمد او باالجل وله حك توكٌل اوتفوٌض الؽٌر فً كل اوبعض  -  421

 11232رلم   ب    25255216ماذكر ، تارٌخ : 

عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم  -  422

مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو 

 ه التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .المانون أو الئحت

 مدٌر عام الشركة  -وٌمثل المدٌرون  السٌد / تامر جبلل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه 

 مـــدٌر -والسٌد/ عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات 

ما عدا ما احتفظ ، الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم )منفردٌن( فً ھذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌ 

 13224برلم       25255216تارٌخ : 

دمحم فتحً دمحم إبراھٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو  -  423

احة عمد الشركة أو المانون أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صر

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .

 مدٌر عام الشركة  -وٌمثل المدٌرون  السٌد / تامر جبلل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه 

 مـــدٌر -والسٌد/ عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات 

ت الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ ، الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم )منفردٌن( فً ھذا الصدد أوسع السلطا 

 13224برلم       25255216تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌاسر   احمد   حلٌم  محمود الدالل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم  -  424

شركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع السلطات الدارة ال

 المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .

 مدٌر عام الشركة  -وٌمثل المدٌرون  السٌد / تامر جبلل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه 

 مـــدٌر -والسٌد/ عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات 

لؽٌر ولهم )منفردٌن( فً ھذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ ، الشركة فً عبللتها مع ا 

 13224برلم       25255216تارٌخ : 

لإى احمد احمد دمحم متولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن  -  425

ٌن فً ھذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو أو منفرد

 الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .

 مدٌر عام الشركة  -وٌمثل المدٌرون  السٌد / تامر جبلل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه 

 مـــدٌر -زٌات والسٌد/ عبد الرحمن بهجت جمٌل ال

الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم )منفردٌن( فً ھذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ ،  

 13224برلم       25255216تارٌخ : 

 تامر جبلل الدٌن عبدالحمٌد دمحم -  426

الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد جعمه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌرون  

أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

 العامة .

 مدٌر عام الشركة  -وٌمثل المدٌرون  السٌد / تامر جبلل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه 

 مـــدٌر -والسٌد/ عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات 

الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم )منفردٌن( فً ھذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ ،  

 13224برلم       25255216تارٌخ : 

سئولٌة محدودة  مدٌر عام  به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات  ذات م -  424

 للجمعٌة العامة .

 مدٌر عام الشركة  -وللمدٌرون السٌد/ تامر جبلل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه 

راضها امام جمٌع الجهات مدٌر )منفردٌن ( الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼ -والسٌد/ عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات  

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جمٌع المنافذ البرٌة بجمهورٌة 

برلم       25255216مصرالعربٌة واالفراج عن راس المال الشركة المودع لدي البنن وفتح الحسابات واالعتمادات ، تارٌخ : 

13224 

دمحم فتحً دمحم إبراھٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة  -  422

 العامة .

 مدٌر عام الشركة  -وللمدٌرون السٌد/ تامر جبلل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه 

دٌن ( الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات مدٌر )منفر -والسٌد/ عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات  

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جمٌع المنافذ البرٌة بجمهورٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255216االعتمادات ، تارٌخ : مصرالعربٌة واالفراج عن راس المال الشركة المودع لدي البنن وفتح الحسابات و

13224 

ٌاسر   احمد   حلٌم  محمود الدالل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة  -  422

 للجمعٌة العامة .

  مدٌر عام الشركة -وللمدٌرون السٌد/ تامر جبلل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه 

مدٌر )منفردٌن ( الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات  -والسٌد/ عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات  

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جمٌع المنافذ البرٌة بجمهورٌة 

برلم       25255216ن راس المال الشركة المودع لدي البنن وفتح الحسابات واالعتمادات ، تارٌخ : مصرالعربٌة واالفراج ع

13224 

لإى احمد احمد دمحم متولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة  -  555

 للجمعٌة العامة .

 مدٌر عام الشركة  -الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه  وللمدٌرون السٌد/ تامر جبلل

مدٌر )منفردٌن ( الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات  -والسٌد/ عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات  

المنافذ البرٌة بجمهورٌة الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جمٌع 

برلم       25255216مصرالعربٌة واالفراج عن راس المال الشركة المودع لدي البنن وفتح الحسابات واالعتمادات ، تارٌخ : 

13224 

 تامر جبلل الدٌن عبدالحمٌد دمحم -  551

 ه التنفٌذٌة للجمعٌة العامة .جعمه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحت 

 مدٌر عام الشركة  -وللمدٌرون السٌد/ تامر جبلل الدٌن عبد الحمٌد دمحم جعمه 

مدٌر )منفردٌن ( الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات  -والسٌد/ عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات  

ع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم والتعامل مع جمٌع المنافذ البرٌة بجمهورٌة الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطا

برلم       25255216مصرالعربٌة واالفراج عن راس المال الشركة المودع لدي البنن وفتح الحسابات واالعتمادات ، تارٌخ : 

13224 

 ر عام  المستندٌة .عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌ -  552

ولهما الحك فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة والتولٌع علً الشٌكات وااللتراض 

والرھن باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 

كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوض الؽٌر فً كل او  وابرام

 بعض ماذكر.

 13224برلم       25255216والسٌد/ لإي احمد احمد دمحم متولً له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

  إبراھٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المستندٌة .دمحم فتحً دمحم -  553

ولهما الحك فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة والتولٌع علً الشٌكات وااللتراض 

فة السندات االذنٌة والتجارٌة والرھن باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كا

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوض الؽٌر فً كل او 

 بعض ماذكر.

 13224برلم       25255216والسٌد/ لإي احمد احمد دمحم متولً له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

 ٌاسر   احمد   حلٌم  محمود الدالل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المستندٌة . -  554



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ولهما الحك فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة والتولٌع علً الشٌكات وااللتراض 

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة والرھن باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فً 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوض الؽٌر فً كل او 

 بعض ماذكر.

 13224برلم       25255216باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ :  والسٌد/ لإي احمد احمد دمحم متولً له الحك فً التعامل

 لإى احمد احمد دمحم متولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  المستندٌة . -  555

ولهما الحك فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة والتولٌع علً الشٌكات وااللتراض 

لرھن باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وا

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توكٌل او تفوض الؽٌر فً كل او 

 بعض ماذكر.

 13224برلم       25255216احمد احمد دمحم متولً له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : والسٌد/ لإي 

 تامر جبلل الدٌن عبدالحمٌد دمحم -  556

 جعمه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  المستندٌة . 

لكاتها العمارٌة والتولٌع علً الشٌكات وااللتراض ولهما الحك فً التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممت

والرھن باسم الشركة ولصالحها ولهم الحك فً لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة 

ٌل او تفوض الؽٌر فً كل او وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم حك توك

 بعض ماذكر.

 13224برلم       25255216والسٌد/ لإي احمد احمد دمحم متولً له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : 

بة علً عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  امام الجهات الحكومٌة والهٌئة العامة للرلا -  554

الصادرات والواردات وجمٌع ھٌئات الموانً البحرٌة المصرٌة وجمٌع المطارات المصرٌة ولري البضائع التابعة لها وله حك توكٌل 

 أو تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر .

خلً و التعامل مع الجهات والسٌد / دمحم فتحً دمحم إبراھٌم متولً له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها فً التسوٌك الدا

 الحكومٌة والجهات الؽٌر حكومٌة  وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر .

 13224برلم       25255216والسٌد / ٌاسر احمد حلٌم محمود احمد الدالل له الحك ، تارٌخ : 

لجهات الحكومٌة والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات دمحم فتحً دمحم إبراھٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  امام ا -  552

والواردات وجمٌع ھٌئات الموانً البحرٌة المصرٌة وجمٌع المطارات المصرٌة ولري البضائع التابعة لها وله حك توكٌل أو تفوٌض 

 الؽٌر فً كل او بعض ماذكر .

الشركة وضمن اؼراضها فً التسوٌك الداخلً و التعامل مع الجهات والسٌد / دمحم فتحً دمحم إبراھٌم متولً له الحك فً التعامل باسم 

 الحكومٌة والجهات الؽٌر حكومٌة  وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر .

 13224برلم       25255216والسٌد / ٌاسر احمد حلٌم محمود احمد الدالل له الحك ، تارٌخ : 

الدالل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  امام الجهات الحكومٌة والهٌئة العامة للرلابة علً  ٌاسر   احمد   حلٌم  محمود -  552

الصادرات والواردات وجمٌع ھٌئات الموانً البحرٌة المصرٌة وجمٌع المطارات المصرٌة ولري البضائع التابعة لها وله حك توكٌل 

 أو تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر .

ً دمحم إبراھٌم متولً له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها فً التسوٌك الداخلً و التعامل مع الجهات والسٌد / دمحم فتح

 الحكومٌة والجهات الؽٌر حكومٌة  وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر .

 13224برلم       25255216والسٌد / ٌاسر احمد حلٌم محمود احمد الدالل له الحك ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

لإى احمد احمد دمحم متولى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  امام الجهات الحكومٌة والهٌئة العامة للرلابة علً  -  515

الصادرات والواردات وجمٌع ھٌئات الموانً البحرٌة المصرٌة وجمٌع المطارات المصرٌة ولري البضائع التابعة لها وله حك توكٌل 

 فً كل او بعض ماذكر . أو تفوٌض الؽٌر

والسٌد / دمحم فتحً دمحم إبراھٌم متولً له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها فً التسوٌك الداخلً و التعامل مع الجهات 

 الحكومٌة والجهات الؽٌر حكومٌة  وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر .

 13224برلم       25255216د الدالل له الحك ، تارٌخ : والسٌد / ٌاسر احمد حلٌم محمود احم

 تامر جبلل الدٌن عبدالحمٌد دمحم -  511

جعمه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  امام الجهات الحكومٌة والهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات وجمٌع ھٌئات  

ي البضائع التابعة لها وله حك توكٌل أو تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض الموانً البحرٌة المصرٌة وجمٌع المطارات المصرٌة ولر

 ماذكر .

والسٌد / دمحم فتحً دمحم إبراھٌم متولً له الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها فً التسوٌك الداخلً و التعامل مع الجهات 

 او بعض ماذكر . الحكومٌة والجهات الؽٌر حكومٌة  وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل

 13224برلم       25255216والسٌد / ٌاسر احمد حلٌم محمود احمد الدالل له الحك ، تارٌخ : 

عبد الرحمن بهجت جمٌل الزٌات  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها فً التسوٌك  -  512

 13224برلم       25255216ل او بعض ماذكر ، تارٌخ : لدول أسٌا وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً ك

دمحم فتحً دمحم إبراھٌم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها فً التسوٌك لدول أسٌا  -  513

 13224برلم       25255216وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

ٌاسر   احمد   حلٌم  محمود الدالل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها فً  -  514

 13224برلم       25255216التسوٌك لدول أسٌا وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

مدٌر ادارى  فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها فً التسوٌك  لإى احمد احمد دمحم متولى  ذات مسئولٌة محدودة  -  515

 13224برلم       25255216لدول أسٌا وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 تامر جبلل الدٌن عبدالحمٌد دمحم -  516

ؼراضها فً التسوٌك لدول أسٌا وله حك توكٌل او جعمه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  فً التعامل باسم الشركة وضمن ا 

 13224برلم       25255216تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 عادل صالح شحاتة فرج -  514

زٌدان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة فً عبللتها مع الؽٌر وله فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة   

التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أوالمانون أو الئحتة التنفٌذٌة للجمعٌة العامه وللسٌد/ عادل صالح شحاته و

فرج زٌدان )منفردا( إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء 

م وأجورھم ومكآفآتهم ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباته

 11555برلم       25255216الحكومٌة وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد ، تارٌخ : 

 عادل صالح شحاتة فرج -  512

لعمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك زٌدان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع ا  

بمعامبلت الشركة بالنمد أو باآلجل والتولٌع امام الشهر العمارى على كافة العمود وله الحك لبض واستبلم المبالػ المستحمة للشركة 

دا التعامل مع البنون سواء كانت نمدٌة او بشٌكات وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت وكذلن له منفر

والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامبلت المالٌة واإلٌداع وطلب دفاتر الشٌكات وإصدار خطابات الضمان وفتح وؼلك 

 11555برلم       25255216الحسابات وللسٌد/ ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عادل صالح شحاتة فرج -  512

لح شحاته فرج زٌدان حك التولٌع على الشٌكات والسحب من البنون والمصارٌؾ زٌدان  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  عادل صا  

والرھن وااللتراض والتصرؾ فً اي اصل من اصول الشركة وله حك تفوٌض او توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر ، تارٌخ : 

 11555برلم       25255216

 11542برلم       25255216، تارٌخ :   وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  -  525

 11542برلم       25255216وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  521

 11542برلم       25255216وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  522

 11542برلم       25255216مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :   وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة -  523

 11542برلم       25255216وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  524

 11542برلم       25255216وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  525

 11542برلم       25255216م صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ : مٌنا سلٌ -  526

 11542برلم       25255216مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ :  -  524

 11542برلم       25255216، تارٌخ :    مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج -  522

 11542برلم       25255216مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ :  -  522

 11542برلم       25255216مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ :  -  535

 11542برلم       25255216سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ : مٌنا  -  531

 11542برلم       25255216مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ :  -  532

 11542برلم       25255216ارج   ، تارٌخ : مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخ -  533

 11542برلم       25255216مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ :  -  534

 11542برلم       25255216مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ :  -  535

 11542برلم       25255216نا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ : مٌ -  536

 11542برلم       25255216مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ :  -  534

 11542برلم       25255216متخارج   ، تارٌخ : مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  532

 11542برلم       25255216مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ :  -  532

 11542برلم       25255216وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  545

 11542برلم       25255216شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ : وائل سمٌر  -  541

 11542برلم       25255216وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  542

 11542برلم       25255216وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  543

 11542برلم       25255216مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ :  -  544



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11542برلم       25255216مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   ، تارٌخ :  -  545

 11542برلم       25255216متضامن   ، تارٌخ :  وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن -  546

 11542برلم       25255216وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  544

 11542برلم       25255216وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  542

 11542برلم       25255216ٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ : وائل سمٌر شحاته  توص -  542

 11542برلم       25255216وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  555

 11542برلم       25255216وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  551

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  552

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 سمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاعالسلطات االدارة الشركة والتعامل با

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  553

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع السلطات

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216واي نوع من ، تارٌخ :  والمرض

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  554

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 ا فً ھذا الصدد أوسعشحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفرد

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 التسهٌبلت االئتمانٌةباسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود 

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  555

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسعشحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً 

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  556

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع شحاته وٌمثل

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 ه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌةباسم الشرک

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  554

 السٌد وائل سمٌرللشرٌن المتطامن 

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 المنموالت وؼٌرھااالعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت و

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

ة امام الجهات مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌ -  552

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 ٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھااالعمال العام والخاص وله التول

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخا -  552

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 ولطاعالسلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة 

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

م بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات مٌنا سلٌم صبحى سلٌ -  565

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 ام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاعالسلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها ام

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات  -  561

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 لطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاعالس

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216لمرض واي نوع من ، تارٌخ : وا

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات  -  562

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسعشحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع 

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 تولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌةباسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري وال

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات  -  563

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسعشحاته وٌمثل 

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة باسم الشرکه

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات  -  564

 المتطامن السٌد وائل سمٌر الرسمٌة للشرٌن

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 العمارت والمنموالت وؼٌرھا االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

والمسإولٌة امام الجهات  مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع -  565

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا االعمال العام والخاص

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

تضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن م -  566

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 ٌر حكومٌة ولطاعالسلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽ

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

م صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات مٌنا سلٌ -  564

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع السلطات االدارة الشركة والتعامل

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات  -  562

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 د أوسعشحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصد

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 ئتمانٌةباسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت اال

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات  -  562

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 لاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسعشحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبل

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 لعماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌةباسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر ا

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات  -  545

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 اته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسعشح

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 اسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌةب

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات  -  541

 مٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌرالرس

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 بٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھااالعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء و

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع  -  542

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھااالعمال العام والخاص 

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة   وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن -  543

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 طاعالسلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ول

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

ٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة وائل سمٌر شحاته  توص -  544

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 ت الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاعالسلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجها

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  545

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 عامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاعالسلطات االدارة الشركة والت

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216: والمرض واي نوع من ، تارٌخ 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات  -  546

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 الصدد أوسعشحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا 

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 االئتمانٌة باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات  -  544

 الرسمٌة للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 ً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسعشحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه ف

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 هر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌةباسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الش

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  542

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 ثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسعشحاته وٌم

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 رکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌةباسم الش

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  542

 ن السٌد وائل سمٌرللشرٌن المتطام

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 والمنموالت وؼٌرھا االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

جهات الرسمٌة وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام ال -  525

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 ود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھااالعمال العام والخاص وله التولٌع على عم

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة  -  521

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 السلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع

  

 م والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھااالعمال العا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

ٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشر -  522

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 حكومٌة ولطاعالسلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر 

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542برلم       25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

حاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك األدارة والتولٌع والمسإولٌة امام الجهات الرسمٌة وائل سمٌر ش -  523

 للشرٌن المتطامن السٌد وائل سمٌر

 شحاته وٌمثل الشرٌن المتضامن الشركه فً عبللاتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع

 مٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاعالسلطات االدارة الشركة والتعامل باسمها امام ج

  

 االعمال العام والخاص وله التولٌع على عمود شراء وبٌع والرھن العمارت والمنموالت وؼٌرھا

 باسم الشرکه والؼراض الشرکه امام الشهر العماري والتولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 11542   برلم    25255216والمرض واي نوع من ، تارٌخ : 

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  -  524

 كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216:  كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  -  525

 كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216رٌن الموصً. ، تارٌخ : كل او بعض ما ذكر ماعدا الش

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  -  526

 كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216عض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : كل او ب

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  -  524

 كالسحب

 ٌض الؽٌر فًواالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفو

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  -  522

 كالسحب

 لحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فًواالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله ا

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  -  522

 كالسحب

 وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فًواالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح 

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات  -  525

 المالٌه كالسحب

 داع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فًواالٌ

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

والهٌئات  مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ -  521

 المالٌه كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

بلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعام -  522

 المالٌه كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

طة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌ -  523

 المالٌه كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

لٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات مٌنا س -  524

 المالٌه كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات  -  525

 المالٌه كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216رٌن الموصً. ، تارٌخ : كل او بعض ما ذكر ماعدا الش

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات  -  526

 المالٌه كالسحب

 فً واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات  -  524

 المالٌه كالسحب

 ه الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فًواالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ول

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات  -  522

 المالٌه كالسحب

 الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً واالٌداع والتولٌع علً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات  -  522

 ه كالسحبالمالٌ

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

لبنون والمصارؾ والهٌئات مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع ا -  655

 المالٌه كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن  -  651

 المالٌه كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

دٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات مٌنا سلٌم صبحى سلٌم با -  652

 المالٌه كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات  -  653

 المالٌه كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216رٌخ : كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تا

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  -  654

 كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : كل او بعض ما ذكر ماعدا 

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  -  655

 كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216و بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : كل ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  -  656

 كالسحب

 تفوٌض الؽٌر فًواالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او 

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  -  654

 كالسحب

 ه الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فًواالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ول

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات  -  652

 المالٌه كالسحب

 الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً واالٌداع والتولٌع علً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

مٌنا سلٌم صبحى سلٌم بادٌر  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات  -  652

 ه كالسحبالمالٌ

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

ارؾ والهٌئات المالٌه وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمص -  615

 كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

لٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت الما -  611

 كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

امن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متض -  612

 كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

ٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه وائل سمٌر شحاته  توصٌة بس -  613

 كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

مٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه وائل س -  614

 كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

وائل سمٌر شحاته  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌه  -  615

 كالسحب

 واالٌداع والتولٌع علً الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات وله الحك فً توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً

 11542برلم       25255216كل او بعض ما ذكر ماعدا الشرٌن الموصً. ، تارٌخ : 

محمود ٌوسؾ محمود فرح  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  وافك المجلس باالجماع على أن تكون إختـــــصاصات  -  616

الســـــٌد رئٌس مجلس االدارة / محمود ٌوسؾ محمود فرح .منفردا على النحو التالى تمثٌل الشركة فى عبللتها مع الؽٌر وله فى ھذا 

د أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل بؤسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمدالشركة أو المانون والئحته التنفٌذٌة للجمعٌة الصد

العامة وإجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وتعٌن المدٌرٌن والوكبلء وتحدٌد مرتباتهم ولبض ودفع كافة 

 14341برلم       25255216وبٌع وتسدٌد كافة السندات ، تارٌخ : المبالػ وتولٌع وتحوٌل 

محمود ٌوسؾ محمود فرح  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  االذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود والمشارطات  -  614

ضائع والمنموالت وااللراض والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باالجل وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والب

 بطرٌك االعتمادات والتعامل مع البنون بالسحب واالٌـــداع والتولٌع على الشٌكات وفتــــــح وؼلــــــــــك الحسابات

البنكٌة وصرؾ الشٌكات واٌداعها وحك االلتراض والرھن واالفراج عن رأس المال بالسحب واالٌداع له بؤسم  ولصالح الشركة 

 14341برلم       25255216ؼراضها . والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ، تارٌخ : وتحمٌما ال

 محمود ٌوسؾ محمود فرح  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  والتولٌع أمام الشهر العمارى على كافة العمود  -  612

جارٌة والهٌئة العامة للرلابة على للصادرات والواردات والهٌئة والتعامل مع كافة المصالح الحكومٌة والسجل التجارى والؽرفة الت

العامة لبلستثمار والمناطك الحرة والهئٌة العامة للرلابة المالٌة . وله الحك فى شراء كافة االصول الثابته واستٌرادھا وأتمام كافة 

تراخٌص لدى كافة الجهات , وله الحك فى لبض وأستبلم االجراءات الناللة للملكٌة بالجمارن وكافة الجهات وتشؽٌلها وأنهاء كافة ال

 14341برلم       25255216كافة المبالػ المستحمة للشركة سواء كانت ، تارٌخ : 

محمود ٌوسؾ محمود فرح  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  نمدٌة أو بشٌكات والٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا  -  612

 ٌتعامل بها منفردا فى كل ما سبك وله حك تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر . ولع مشفوعا بالصفة التى

برلم       25255216) على ان ٌسبك بٌع اصول الشركة والحصول على موافمة المسبمة من الجمعٌة العامة لبلختصاص ، تارٌخ : 

14341 

 114421برلم       25255216ارة  منتدب ، تارٌخ : عمر علً دمحم دمحم ؼالً  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس اد -  625

 114421برلم       25255216عمر علً دمحم دمحم ؼالً  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  621

 114421برلم       25255216عمر علً دمحم دمحم ؼالً  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  622

 114421برلم       25255216عمر علً دمحم دمحم ؼالً  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  623

 114421برلم       25255216عمر علً دمحم دمحم ؼالً  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  624

 114421برلم       25255216ة  منتدب ، تارٌخ : عمر علً دمحم دمحم ؼالً  شركة مساھمة  عضو مجلس ادار -  625

 114421برلم       25255216دمحم احمد جبلل دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  626



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 114421برلم       25255216دمحم احمد جبلل دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  624

 114421برلم       25255216دمحم احمد جبلل دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  622

 114421برلم       25255216دمحم احمد جبلل دمحم مصطفى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  622

 114421برلم       25255216عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ : دمحم احمد جبلل دمحم مصطفى  شركة مساھمة   -  635

 114421برلم       25255216دمحم احمد جبلل دمحم مصطفى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  631

برلم       25255216رامى احمد جبلل دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  632

114421 

برلم       25255216رامى احمد جبلل دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  633

114421 

برلم       25255216رامى احمد جبلل دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  634

114421 

برلم       25255216جبلل دمحم مصطفى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  رامى احمد -  635

114421 

برلم       25255216رامى احمد جبلل دمحم مصطفى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  636

114421 

برلم       25255216ب رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ : رامى احمد جبلل دمحم مصطفى  شركة مساھمة  نائ -  634

114421 

 114421برلم       25255216على دمحم دمحم ؼالى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  632

 114421برلم       25255216على دمحم دمحم ؼالى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  632

 114421برلم       25255216على دمحم دمحم ؼالى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  645

 114421برلم       25255216على دمحم دمحم ؼالى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  641

 114421برلم       25255216منتدب ، تارٌخ :   على دمحم دمحم ؼالى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة -  642

 114421برلم       25255216على دمحم دمحم ؼالى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  643

 114421برلم       25255216على على دمحم دمحم ؼالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  644

 114421برلم       25255216على دمحم دمحم ؼالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ : على  -  645

 114421برلم       25255216على على دمحم دمحم ؼالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  646

 114421برلم       25255216دب ، تارٌخ : على على دمحم دمحم ؼالى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  منت -  644

 114421برلم       25255216على على دمحم دمحم ؼالى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  642

 114421برلم       25255216على على دمحم دمحم ؼالى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  منتدب ، تارٌخ :  -  642

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء -1ً دمحم دمحم ؼالً  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  عمر عل -  655

للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو 

 114421برلم       25255216ل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء -1عمر علً دمحم دمحم ؼالً  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   -  651

ٌس مجلس االداره وعضو للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئ

 114421برلم       25255216مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء -1عمر علً دمحم دمحم ؼالً  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   -  652

شركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو للنظام االساسى لل

 114421برلم       25255216مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء -1رة  عمر علً دمحم دمحم ؼالً  شركة مساھمة  عضو مجلس ادا -  653

للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو 

 114421برلم       25255216مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء -1عمر علً دمحم دمحم ؼالً  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   -  654

للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو 

 114421برلم       25255216كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : مجلس االدارة المنتدب  

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء -1عمر علً دمحم دمحم ؼالً  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   -  655

ن رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل م

 114421برلم       25255216مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

ث سنوات وفماء اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبل-1دمحم احمد جبلل دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   -  656

للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو 

 114421برلم       25255216مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء -1 مصطفى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  دمحم احمد جبلل دمحم -  654

للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو 

 114421برلم       25255216دون تؽٌٌر . ، تارٌخ :  مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء -1دمحم احمد جبلل دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   -  652

س االداره وعضو للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجل

 114421برلم       25255216مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء -1دمحم احمد جبلل دمحم مصطفى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   -  652

ة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو للنظام االساسى للشرك

 114421برلم       25255216مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء -1رة  دمحم احمد جبلل دمحم مصطفى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادا -  665

للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو 

 114421برلم       25255216مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء -1دمحم احمد جبلل دمحم مصطفى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   -  661

للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو 

 114421برلم       25255216ب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : مجلس االدارة المنتد

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث -1رامى احمد جبلل دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  662

منوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره سنوات وفماء للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الم

برلم       25255216وعضو مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

114421 

االداره  لمدة ثبلث  اعاده تشكٌل مجلس-1رامى احمد جبلل دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  663

سنوات وفماء للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255216وعضو مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

114421 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث -1رامى احمد جبلل دمحم مصطفى  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  664

سنوات وفماء للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره 

برلم       25255216ها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : وعضو مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر ب

114421 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث -1رامى احمد جبلل دمحم مصطفى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  665

ٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره سنوات وفماء للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئ

برلم       25255216وعضو مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

114421 

بلث اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ث-1رامى احمد جبلل دمحم مصطفى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   -  666

سنوات وفماء للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره 

برلم       25255216وعضو مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

114421 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث -1 مصطفى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  رامى احمد جبلل دمحم -  664

سنوات وفماء للنظام االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره 

برلم       25255216التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ :  وعضو مجلس االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل

114421 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء للنظام -1على دمحم دمحم ؼالى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   -  662

جلس االداره وعضو مجلس االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس م

 114421برلم       25255216االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء للنظام -1على دمحم دمحم ؼالى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   -  662

بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس  االساسى للشركة مع

 114421برلم       25255216االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

ه تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء للنظام اعاد-1على دمحم دمحم ؼالى  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة   -  645

االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس 

 114421برلم       25255216االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء للنظام -1على دمحم دمحم ؼالى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة   -  641

االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس 

 114421برلم       25255216ها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : االدارة المنتدب  كما ھى مإشر ب

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء للنظام -1على دمحم دمحم ؼالى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة   -  642

اره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االد

 114421برلم       25255216االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء للنظام -1على دمحم دمحم ؼالى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة   -  643

الساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس ا

 114421برلم       25255216االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء للنظام -1مجلس ادارة   على على دمحم دمحم ؼالى  توصٌة بسٌطة  عضو -  644

االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس 

 114421برلم       25255216االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء للنظام -1على على دمحم دمحم ؼالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   -  645

االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس 

 114421برلم       25255216المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : االدارة 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء للنظام -1على على دمحم دمحم ؼالى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة   -  646

حه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنو

 114421برلم       25255216االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

دة ثبلث سنوات وفماء للنظام اعاده تشكٌل مجلس االداره  لم-1على على دمحم دمحم ؼالى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   -  644

االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس 

 114421برلم       25255216االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء للنظام -1دمحم ؼالى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   على على دمحم -  642

االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجلس االداره وعضو مجلس 

 114421برلم       25255216ارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التج

اعاده تشكٌل مجلس االداره  لمدة ثبلث سنوات وفماء للنظام -1على على دمحم دمحم ؼالى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   -  642

س االداره وعضو مجلس االساسى للشركة مع بماء كافه الصبلحٌات الممنوحه بكبل من رئٌس مجلس االداره ونائب رئٌس مجل

 114421برلم       25255216االدارة المنتدب  كما ھى مإشر بها ومبٌنه بالسجل التجارى دون تؽٌٌر . ، تارٌخ : 

لسم الجمرن -شارع خلٌل بن  14احمد حسن السٌد احمد عتمان  شركة تضامن  مدٌر فرع  ممر ادارى للشركة الكائن فى  -  625

 12226برلم       25255216 االسكندرٌة ، تارٌخ : -

على فوزى على سلطان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌة مجلس االدارة لمدة ثبلث سنوات ، تارٌخ :  -  621

 5434برلم       25255216

ؽٌر وله فً ھذا الصدد سامى زكرٌا ابراھٌم عبدالسبلم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة فً عبللتها مع ال -  622

أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة 

العامة. وله إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمً 

حدٌد مرتباتهم وأجورھم ومكافاتهم ولبض ودفع كافة المبالػ والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وتولٌع الشركة وت

 3365برلم       25255216وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة التجارٌة وإبرام ، تارٌخ : 

مدٌر  جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت سامى زكرٌا ابراھٌم عبدالسبلم  ذات مسئولٌة محدودة   -  623

الشركة بالنمد أو باألجل والتولٌع أمام الشهر العماري على كافة العمود وله حك شراء وبٌع جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

ت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع والمنموالت وله التعامل مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع من أنواع المعامبل

على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة والرھن وااللتراض والتصرؾ فً أي أصل من أصول الشركة 

 3365برلم       25255216وإبرام عمود التوكٌبلت التجارٌة وال ٌكون التصرؾ ملزماً للشركة ، تارٌخ : 

ابراھٌم عبدالسبلم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  إال إذا ولعه المدٌر مشفوعاً بالصفة التً ٌتعامل بها وله سامى زكرٌا  -  624

 3365برلم       25255216تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فً كل أو بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

 6513برلم       25255214خ : دمحم عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌ -  625

 6513برلم       25255214وفاء صادق رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  626

 6513برلم       25255214احمد عبلء الدٌن دمحم عبدالفتاح رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  624

 6513برلم       25255214جب  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ : عبلء الدٌن دمحم عبد الفتاح ر -  622

 6513برلم       25255214عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  622

 6513برلم       25255214رٌخ : دمحم عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   ، تا -  625
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 6513برلم       25255214وفاء صادق رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  621

 6513برلم       25255214احمد عبلء الدٌن دمحم عبدالفتاح رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  622

 6513برلم       25255214رجب  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  عبلء الدٌن دمحم عبد الفتاح -  623

 6513برلم       25255214عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  624

ٌد مدة مجلس االدارة واعادة تشكٌل مجلس دمحم عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تجد -  625

 6513برلم       25255214االدارة ، تارٌخ : 

وفاء صادق رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة واعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  626

 6513برلم       25255214

شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة واعادة تشكٌل مجلس  احمد عبلء الدٌن دمحم عبدالفتاح رجب  -  624

 6513برلم       25255214االدارة ، تارٌخ : 

عبلء الدٌن دمحم عبد الفتاح رجب  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة واعادة تشكٌل مجلس  -  622

 6513برلم       25255214االدارة ، تارٌخ : 

عبد الفتاح دمحم عبد الفتاح رجب  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة واعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  622

 6513برلم       25255214، تارٌخ : 

فى :الدور االول من شركه النٌل كرٌم عبد السبلم احمد عبد الموي  شركة مساھمة  مدٌر ادارى  نملة من مدٌر الفرع الكائن  -  455

المنشٌه الجدٌده بجوار كارفور ـ 2Aللمشروعات  والتجاره داخل المركز التجاري والترفٌهً بمدٌنه االسكندرٌه لطعه ارض رلم 

 لسم محرم بن  .

 12552برلم       25255214الى مدٌر ادارى ، تارٌخ :   F101والذي اطلك علٌه )دٌزٌنٌا مول ( وحدة رلم 

 -نذٌر سلٌمان الطهاوى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  تحدٌد صبلحٌات اعضاء مجلس االدارة لتصبح كالتالى : -  451

ٌمثل رئٌس مجلس االدارة الشركة امام المضاء ولرئٌس مجلس االدارة السٌد /  نذٌر سلٌمان الطهاوي   وعضو مجلس االدارة السٌد 

جلس االدارة السٌد / رٌاض نذٌر الطهاوي وعضو مجلس االدارة السٌد / دمحم عامر نذٌر / صبلح الدٌن نذٌر الطهاوي وعضو م

 الطهاوي 

مجتمعٌن او منفردٌن حك التولٌع على جمٌع تعامبلت الشركة وتعالداتها امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال 

 14413برلم       25255214:  العام والخاص واستبلم الشٌكات من كافة جهات ، تارٌخ

 نذٌر سلٌمان الطهاوى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  التعامل  وحك االٌداع فً البنون باسم الشركة . -  452

وٌكون لرئٌس مجلس االدارة السٌد / نذٌر سلٌمان الطهاوي وعضو مجلس االدارة السٌد / صبلح الدٌن نذٌر الطهاوي  حك السحب 

ٌع التعامبلت البنكٌة مع البنون وفتح الحسابات والتولٌع على الشٌكات وحك الرھن وااللتراض باسم الشركة مجتمعان واالٌداع وجم

 14413برلم       25255214او منفردان  . ، تارٌخ : 

امام الجهات  كرم حافظ على دمحم العلودى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه -  453

الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد / اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم والسٌد/ كرم حافظ علً دمحم العلودي  والسٌده / ھدي ربٌع حامد 

محمود الشٌمً وٌمثل الشركاء المتضامن الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل 

مها مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص , والمنموالت باسم الشركة باس

 15643برلم       25255214والؼراض الشركة امام الشهر العمارى , واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : 

ن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات كرم حافظ على دمحم العلودى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌ -  454

الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد / اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم والسٌد/ كرم حافظ علً دمحم العلودي  والسٌده / ھدي ربٌع حامد 

الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل محمود الشٌمً وٌمثل الشركاء المتضامن الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم فى ھذا 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص , والمنموالت باسم الشركة 

 15643برلم       25255214والؼراض الشركة امام الشهر العمارى , واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : 

ربٌع حامد محمود الشٌمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام ھدى  -  455

الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد / اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم والسٌد/ كرم حافظ علً دمحم العلودي  والسٌده / ھدي 

متضامن الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة ربٌع حامد محمود الشٌمً وٌمثل الشركاء ال

والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص , والمنموالت باسم الشركة 

 15643برلم       25255214، تارٌخ : والؼراض الشركة امام الشهر العمارى , واى نوع من المعامبلت 

ھدى ربٌع حامد محمود الشٌمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام  -  456

/ ھدي  الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن السٌد / اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم والسٌد/ كرم حافظ علً دمحم العلودي  والسٌده

ربٌع حامد محمود الشٌمً وٌمثل الشركاء المتضامن الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة 

والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص , والمنموالت باسم الشركة 

 15643برلم       25255214ركة امام الشهر العمارى , واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : والؼراض الش

اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌة  -  454

والسٌد/ كرم حافظ علً دمحم العلودي  والسٌده / ھدي ربٌع حامد محمود للشركاء المتضامنٌن السٌد / اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم 

الشٌمً وٌمثل الشركاء المتضامن الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها 

الخاص , والمنموالت باسم الشركة والؼراض مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام و

 15643برلم       25255214الشركة امام الشهر العمارى , واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : 

اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌه امام الجهات الرسمٌة  -  452

منٌن السٌد / اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم والسٌد/ كرم حافظ علً دمحم العلودي  والسٌده / ھدي ربٌع حامد محمود للشركاء المتضا

الشٌمً وٌمثل الشركاء المتضامن الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها 

حكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص , والمنموالت باسم الشركة والؼراض مع جمٌع الجهات الحكومٌه وؼٌر ال

 15643برلم       25255214الشركة امام الشهر العمارى , واى نوع من المعامبلت ، تارٌخ : 

ؾ والهٌئات المالٌة كرم حافظ على دمحم العلودى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المالٌة مع البنون والمصار -  452

كالسحب واالٌداع والتولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمروض والشٌكات وفتح وؼلك الحسابات , فً ماعدا التولٌع على عمود 

الشراء والبٌع والرھن للعمارات وبٌع اصول الشركه للشركاء مجتمعٌن  ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا 

 15643برلم       25255214ن الموصً . ، تارٌخ : الشرٌ

كرم حافظ على دمحم العلودى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة  -  415

ا التولٌع على عمود كالسحب واالٌداع والتولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمروض والشٌكات وفتح وؼلك الحسابات , فً ماعد

الشراء والبٌع والرھن للعمارات وبٌع اصول الشركه للشركاء مجتمعٌن  ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا 

 15643برلم       25255214الشرٌن الموصً . ، تارٌخ : 

ة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة ھدى ربٌع حامد محمود الشٌمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المالٌ -  411

كالسحب واالٌداع والتولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمروض والشٌكات وفتح وؼلك الحسابات , فً ماعدا التولٌع على عمود 

ذكر فٌما عدا  الشراء والبٌع والرھن للعمارات وبٌع اصول الشركه للشركاء مجتمعٌن  ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما

 15643برلم       25255214الشرٌن الموصً . ، تارٌخ : 

ھدى ربٌع حامد محمود الشٌمى  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة  -  412

ك الحسابات , فً ماعدا التولٌع على عمود كالسحب واالٌداع والتولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمروض والشٌكات وفتح وؼل

الشراء والبٌع والرھن للعمارات وبٌع اصول الشركه للشركاء مجتمعٌن  ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا 

 15643برلم       25255214الشرٌن الموصً . ، تارٌخ : 

ر و شرٌن  المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  413

واالٌداع والتولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمروض والشٌكات وفتح وؼلك الحسابات , فً ماعدا التولٌع على عمود الشراء 
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فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن  والبٌع والرھن للعمارات وبٌع اصول الشركه للشركاء مجتمعٌن  ولهم حك توكٌل الؽٌر

 15643برلم       25255214الموصً . ، تارٌخ : 

اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  -  414

كات وفتح وؼلك الحسابات , فً ماعدا التولٌع على عمود الشراء واالٌداع والتولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمروض والشٌ

والبٌع والرھن للعمارات وبٌع اصول الشركه للشركاء مجتمعٌن  ولهم حك توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر فٌما عدا الشرٌن 

 15643برلم       25255214الموصً . ، تارٌخ : 

 ة  رئٌس مجلس ادارة  ٌكون لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب احمد ابراھٌم ٌسن رشوان  شركة مساھم -  415

 السٌد / احمد ابراھٌم ٌس رشوان 

  

كافة الصبلحٌات المخولة له لانونا بالشهر العمارى وكافة المصالح الحكومٌة وؼٌرھا وكافة االعمال التنفٌذٌة وتمثٌل الشركة امام   

مارى وله الحك فً شراء كافة االصول الثابتة واستٌرادھا واتمام كافة االجراءات الناللة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة والشهر الع

للملكٌة بالجمارن وتشؽٌلها والتعامل مع الهٌئة العامة للرلابة علً الصادرات والواردات وكافة الجهات وانهاء كافة التراخٌص لدى 

 3221برلم       25255214كافة الجهات ، تارٌخ : 

احمد ابراھٌم ٌسن رشوان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  وله فً ذلن حك تفوٌض او توكٌل من ٌراه التمام ھذه  -  416

االعمال او بعضها وحك توكٌل المحامٌن او المحاسبٌن لتمثٌل  الشركة امام الؽٌر  وله كافة الصبلحٌات فً االلتراض من البنون 

لحسابات بالبنون والمصارؾ والصرؾ واالٌداع منها والتولٌع منفردا وله حك وتفوٌض والمصارؾ بكافة انواعها والرھن وفتح ا

وتوكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماسبك او   عمل توكٌل عام فً المضاٌا عن  شركة كوبرومار للشحن الدولً والخدمات المبلحٌة او 

 3221برلم       25255214خ : توكٌبلت خاصة عن الشركة  وتفوٌض وتوكٌل من ٌشاء لكافة االعمال ، تارٌ

احمد ابراھٌم ٌسن رشوان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  واالمور المتعلمة بالبنون وبصفة عامة تفوٌض وتوكٌل من  -  414

 3221برلم       25255214ٌشاء   لكافة االعمال التً ٌتطلبها التعامل   مع  البنون . ، تارٌخ : 

د اللطٌؾ  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  لنائب رئٌس مجلس االدارة كافة صبلحٌات رئٌس اٌمن خلؾ توفٌك عب -  412

 14532برلم       25255214مجلس االدارة فٌما عدا التمثٌل أمام المضاء دون الحاجة الى تفوٌض فى ذلن . ، تارٌخ : 

ائب رئٌس مجلس االدارة كافة صبلحٌات رئٌس ٌاسر احمد عباس طنطاوى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  لن -  412

 14532برلم       25255214مجلس االدارة فٌما عدا التمثٌل أمام المضاء دون الحاجة الى تفوٌض فى ذلن . ، تارٌخ : 

شركة مساھمة  عضو منتدب  لنائب رئٌس مجلس االدارة كافة   Mansour Idris Abubekerمنصور ادرٌس ابو بكر  -  425

برلم       25255214ات رئٌس مجلس االدارة فٌما عدا التمثٌل أمام المضاء دون الحاجة الى تفوٌض فى ذلن . ، تارٌخ : صبلحٌ

14532 

اٌمن خلؾ توفٌك عبد اللطٌؾ  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  للعضو المنتدب صبلحٌة تسٌٌر أعمال الشركة وتعٌٌن  -  421

ملٌن والموظفٌن وتمثٌل الشركة أمام كافة الهٌئات والجهات الحكومٌة والرسمٌة ولطاع األعمال وفصل وتحدٌد رواتب ومكافؤت العا

العام والشركات الخاصة والعامة واألفراد والتولٌع على فواتٌر المبٌعات والمشترٌات وإعتماد كافة المصارٌؾ الخاصة بؤعمال 

العامة للرلابة على الصادرات والواردات والشهر العمارى ومصلحة  الشركة والهٌئة العامة لؤلستثمار والمناطك الحرة والهٌئة

 14532برلم       25255214الجمارن والتؤمٌنات االجتماعٌة والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى ، تارٌخ : 

الشركة ٌاسر احمد عباس طنطاوى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  للعضو المنتدب صبلحٌة تسٌٌر أعمال  -  422

وتعٌٌن وفصل وتحدٌد رواتب ومكافؤت العاملٌن والموظفٌن وتمثٌل الشركة أمام كافة الهٌئات والجهات الحكومٌة والرسمٌة ولطاع 

األعمال العام والشركات الخاصة والعامة واألفراد والتولٌع على فواتٌر المبٌعات والمشترٌات وإعتماد كافة المصارٌؾ الخاصة 

هٌئة العامة لؤلستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات والشهر العمارى بؤعمال الشركة وال

 14532برلم       25255214ومصلحة الجمارن والتؤمٌنات االجتماعٌة والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى ، تارٌخ : 
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ة مساھمة  عضو منتدب  للعضو المنتدب صبلحٌة تسٌٌر شرك  Mansour Idris Abubekerمنصور ادرٌس ابو بكر  -  423

أعمال الشركة وتعٌٌن وفصل وتحدٌد رواتب ومكافؤت العاملٌن والموظفٌن وتمثٌل الشركة أمام كافة الهٌئات والجهات الحكومٌة 

مشترٌات وإعتماد كافة والرسمٌة ولطاع األعمال العام والشركات الخاصة والعامة واألفراد والتولٌع على فواتٌر المبٌعات وال

المصارٌؾ الخاصة بؤعمال الشركة والهٌئة العامة لؤلستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات 

برلم       25255214والشهر العمارى ومصلحة الجمارن والتؤمٌنات االجتماعٌة والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى ، تارٌخ : 

14532 

اٌمن خلؾ توفٌك عبد اللطٌؾ  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  وادارات الرخص باالحٌاء والهٌئة العامة لبلستثمار  -  424

والمناطك الحرة وله حك التعامل مع البنون بإسم الشركة وفتح الحسابات البنكٌة بكافة أنوعها والسحب واالٌداع والحصول على 

اء االصول وبٌعها لصالح الشركة ولبض الثمن وتحصٌل مستحمات الشركة من كافة الجهات دفاتر الشٌكات بؤسم الشركة وشر

الرسمٌة والحكومٌة واألھلٌة واألشخاص وله فى ذلن كافة الصبلحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فى فتح الفروع داخل 

 14532برلم       25255214البٌع ، تارٌخ : وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والتولٌع على عمود االٌجار والتملٌن والشراء و

ٌاسر احمد عباس طنطاوى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وادارات الرخص باالحٌاء والهٌئة العامة لبلستثمار  -  425

والحصول على  والمناطك الحرة وله حك التعامل مع البنون بإسم الشركة وفتح الحسابات البنكٌة بكافة أنوعها والسحب واالٌداع

دفاتر الشٌكات بؤسم الشركة وشراء االصول وبٌعها لصالح الشركة ولبض الثمن وتحصٌل مستحمات الشركة من كافة الجهات 

الرسمٌة والحكومٌة واألھلٌة واألشخاص وله فى ذلن كافة الصبلحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فى فتح الفروع داخل 

 14532برلم       25255214لتولٌع على عمود االٌجار والتملٌن والشراء والبٌع ، تارٌخ : وخارج جمهورٌة مصر العربٌة وا

شركة مساھمة  عضو منتدب  وادارات الرخص باالحٌاء والهٌئة   Mansour Idris Abubekerمنصور ادرٌس ابو بكر  -  426

ة وفتح الحسابات البنكٌة بكافة أنوعها والسحب واالٌداع العامة لبلستثمار والمناطك الحرة وله حك التعامل مع البنون بإسم الشرك

والحصول على دفاتر الشٌكات بؤسم الشركة وشراء االصول وبٌعها لصالح الشركة ولبض الثمن وتحصٌل مستحمات الشركة من 

الحك فى فتح كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة واألھلٌة واألشخاص وله فى ذلن كافة الصبلحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة وله 

برلم       25255214الفروع داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة والتولٌع على عمود االٌجار والتملٌن والشراء والبٌع ، تارٌخ : 

14532 

اٌمن خلؾ توفٌك عبد اللطٌؾ  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  بؤسم الشركة وفى حدود ؼرض الشركة والرھن  -  424

 14532برلم       25255214ن . ، تارٌخ : وااللتراض من البنو

ٌاسر احمد عباس طنطاوى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بؤسم الشركة وفى حدود ؼرض الشركة والرھن  -  422

 14532برلم       25255214وااللتراض من البنون . ، تارٌخ : 

مساھمة  عضو منتدب  بؤسم الشركة وفى حدود ؼرض شركة   Mansour Idris Abubekerمنصور ادرٌس ابو بكر  -  422

 14532برلم       25255214الشركة والرھن وااللتراض من البنون . ، تارٌخ : 

اٌمن خلؾ توفٌك عبد اللطٌؾ  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  وافك االعضاء على إعادة تشكسل مجلس االدارة و  -  435

 ى : تحدٌد صبلحٌات مجلس االدارة كالتال

 رئٌس مجلس االدارة :  -1

لرئٌس مجلس االدارة كافة الصبلحٌات فى إدارة الشركة وتسٌٌر أعمالها وتمثٌل الشركة أمام المضاء وتعٌٌن وفصل وتحدٌد رواتب 

ات ومكافؤت العاملٌن والموظفٌن وتمثٌل الشركة أمام كافة الهٌئات والجهات الحكومٌة والرسمٌة ولطاع األعمال العام والشرك

الخاصة والعامة واألفراد والتولٌع على فواتٌر المبٌعات والمشترٌات وإعتماد كافة المصارٌؾ الخاصة بؤعمال الشركة والهٌئة ، 

 14532برلم       25255214تارٌخ : 

ارة و ٌاسر احمد عباس طنطاوى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  وافك االعضاء على إعادة تشكسل مجلس االد -  431

 تحدٌد صبلحٌات مجلس االدارة كالتالى : 

 رئٌس مجلس االدارة :  -1
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 237 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

لرئٌس مجلس االدارة كافة الصبلحٌات فى إدارة الشركة وتسٌٌر أعمالها وتمثٌل الشركة أمام المضاء وتعٌٌن وفصل وتحدٌد رواتب 

مٌة والرسمٌة ولطاع األعمال العام والشركات ومكافؤت العاملٌن والموظفٌن وتمثٌل الشركة أمام كافة الهٌئات والجهات الحكو

الخاصة والعامة واألفراد والتولٌع على فواتٌر المبٌعات والمشترٌات وإعتماد كافة المصارٌؾ الخاصة بؤعمال الشركة والهٌئة ، 

 14532برلم       25255214تارٌخ : 

عضو منتدب  وافك االعضاء على إعادة تشكسل شركة مساھمة    Mansour Idris Abubekerمنصور ادرٌس ابو بكر  -  432

 مجلس االدارة و تحدٌد صبلحٌات مجلس االدارة كالتالى : 

 رئٌس مجلس االدارة :  -1

لرئٌس مجلس االدارة كافة الصبلحٌات فى إدارة الشركة وتسٌٌر أعمالها وتمثٌل الشركة أمام المضاء وتعٌٌن وفصل وتحدٌد رواتب 

فٌن وتمثٌل الشركة أمام كافة الهٌئات والجهات الحكومٌة والرسمٌة ولطاع األعمال العام والشركات ومكافؤت العاملٌن والموظ

الخاصة والعامة واألفراد والتولٌع على فواتٌر المبٌعات والمشترٌات وإعتماد كافة المصارٌؾ الخاصة بؤعمال الشركة والهٌئة ، 

 14532برلم       25255214تارٌخ : 

توفٌك عبد اللطٌؾ  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  العامة لؤلستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة  اٌمن خلؾ -  433

على الصادرات والواردات والشهر العمارى ومصلحة الجمارن والتؤمٌنات االجتماعٌة والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى وادارات 

ار والمناطك الحرة وله حك التعامل مع البنون بإسم الشركة وفتح الحسابات البنكٌة الرخص باالحٌاء والهٌئة العامة لبلستثم

واالعتمادات المستندٌة بكافة أنوعها وخطابات الضمان والسحب واالٌداع والحصول على دفاتر الشٌكات بؤسم الشركة وشراء 

 14532برلم       25255214 االصول وبٌعها لصالح الشركة ولبض الثمن وتحصٌل مستحمات الشركة ، تارٌخ :

ٌاسر احمد عباس طنطاوى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  العامة لؤلستثمار والمناطك الحرة والهٌئة العامة  -  434

للرلابة على الصادرات والواردات والشهر العمارى ومصلحة الجمارن والتؤمٌنات االجتماعٌة والؽرفة التجارٌة والسجل التجارى 

ارات الرخص باالحٌاء والهٌئة العامة لبلستثمار والمناطك الحرة وله حك التعامل مع البنون بإسم الشركة وفتح الحسابات البنكٌة واد

واالعتمادات المستندٌة بكافة أنوعها وخطابات الضمان والسحب واالٌداع والحصول على دفاتر الشٌكات بؤسم الشركة وشراء 

 14532برلم       25255214ولبض الثمن وتحصٌل مستحمات الشركة ، تارٌخ : االصول وبٌعها لصالح الشركة 

شركة مساھمة  عضو منتدب  العامة لؤلستثمار والمناطك الحرة   Mansour Idris Abubekerمنصور ادرٌس ابو بكر  -  435

مٌنات االجتماعٌة والؽرفة التجارٌة والهٌئة العامة للرلابة على الصادرات والواردات والشهر العمارى ومصلحة الجمارن والتؤ

والسجل التجارى وادارات الرخص باالحٌاء والهٌئة العامة لبلستثمار والمناطك الحرة وله حك التعامل مع البنون بإسم الشركة وفتح 

لشٌكات بؤسم الحسابات البنكٌة واالعتمادات المستندٌة بكافة أنوعها وخطابات الضمان والسحب واالٌداع والحصول على دفاتر ا

 14532برلم       25255214الشركة وشراء االصول وبٌعها لصالح الشركة ولبض الثمن وتحصٌل مستحمات الشركة ، تارٌخ : 

اٌمن خلؾ توفٌك عبد اللطٌؾ  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  من كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة واألھلٌة  -  436

حٌات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فى فتح الفروع داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة واألشخاص وله فى ذلن كافة الصبل

والتولٌع على عمود االٌجار والتملٌن والشراء والبٌع بؤسم الشركة وفى حدود ؼرض الشركة والرھن وااللتراض من البنون . ، 

 14532برلم       25255214تارٌخ : 

ة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  من كافة الجهات الرسمٌة والحكومٌة واألھلٌة ٌاسر احمد عباس طنطاوى  شرك -  434

واألشخاص وله فى ذلن كافة الصبلحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فى فتح الفروع داخل وخارج جمهورٌة مصر العربٌة 

الشركة والرھن وااللتراض من البنون . ، والتولٌع على عمود االٌجار والتملٌن والشراء والبٌع بؤسم الشركة وفى حدود ؼرض 

 14532برلم       25255214تارٌخ : 

شركة مساھمة  عضو منتدب  من كافة الجهات الرسمٌة   Mansour Idris Abubekerمنصور ادرٌس ابو بكر  -  432

الفروع داخل وخارج  والحكومٌة واألھلٌة واألشخاص وله فى ذلن كافة الصبلحٌات لتحمٌك ؼرض الشركة وله الحك فى فتح

جمهورٌة مصر العربٌة والتولٌع على عمود االٌجار والتملٌن والشراء والبٌع بؤسم الشركة وفى حدود ؼرض الشركة والرھن 

 14532برلم       25255214وااللتراض من البنون . ، تارٌخ : 

 -الدور االول علوى  -226ٌن الوحدة رلم ھانى دمحم احمد الصاوى  شركة مساھمة  مدٌر فرع  مبنى مجمع المستثمر -  432

 15455برلم       25255214محافظة دمٌاط ، تارٌخ :  -لسم كفر البطٌخ  -طرٌك المٌناء 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 12524برلم       25255214عبد الحمٌد اسماعٌل احمد ؼانم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  445

 12524برلم       25255214ات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى   ، تارٌخ : سامر دمحم رجائً ابراھٌم مخلوؾ  ذ -  441

عبد الحمٌد اسماعٌل احمد ؼانم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌران الشركه فً عبللتها مع الؽٌر ولها مجتمعان او  -  442

عدا ما احتفظ  به  صراحة عمد الشركة أو المانون أو منفردان فً ھذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما 

 الئحته التنفذٌة للجمعٌة العامة 

ولمهما منفردان  او مجتمعان الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌة  

عامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن الت

 12524برلم       25255214علً الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

سامر دمحم رجائً ابراھٌم مخلوؾ  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر ادارى  ٌمثل المدٌران الشركه فً عبللتها مع الؽٌر ولها  -  443

السلطات الدارة الشركه والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ  به  صراحة عمد الشركة أو  مجتمعان او منفردان فً ھذا الصدد أوسع

 المانون أو الئحته التنفذٌة للجمعٌة العامة 

ولمهما منفردان  او مجتمعان الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة  وؼٌر الحكومٌة  

العمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع والتولٌع والمطاع العام ولطاع ا

 12524برلم       25255214علً الشٌكات وفتح ، تارٌخ : 

اج عبد الحمٌد اسماعٌل احمد ؼانم  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و االفر -  444

عن راس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما الحك فً تعٌٌن 

وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة 

فه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو االجل ولهما حك المستندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كا

برلم       25255214توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . والسٌد/ سامر دمحم رجائى ابراھٌم مدٌرا ادارٌا فمط ، تارٌخ : 

12524 

مدٌر ادارى  حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان و   سامر دمحم رجائً ابراھٌم مخلوؾ  ذات مسئولٌة محدودة -  445

االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها ولهما الحك فً 

حوٌل وبٌع وتسدٌد كافة تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ولهما حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وت

المستندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو االجل ولهما حك 

برلم       25255214توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر . والسٌد/ سامر دمحم رجائى ابراھٌم مدٌرا ادارٌا فمط ، تارٌخ : 

12524 

دمحم حماد عبد الرازق حماد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  446

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

لصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع او منفردٌن ( فً ھذا ا

العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب 

 215برلم       25255212لحسابات ، تارٌخ : واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك ا

دمحم حماد عبد الرازق حماد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  444

ولهما ) مجتمعٌن  والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على  -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب 

 215برلم       25255212ٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : واإل

دمحم حماد عبد الرازق حماد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  442

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -ه الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌب

او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

ن والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنو

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم حماد عبد الرازق حماد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  442

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -ٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامن

او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

ة أمام الجهات دمحم حماد عبد الرازق حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌ -  455

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

اع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب العام ولط

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

ارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات دمحم حماد عبد الرازق حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخ -  451

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

لحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات ا

العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب 

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

ابوھٌبه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات احمد عبد الرحمن  -  452

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

كة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشر

العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب 

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  453

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع  او منفردٌن ( فً

العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب 

 215برلم       25255212وؼلك الحسابات ، تارٌخ : واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح 

احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  454

على ولهما ) مجتمعٌن  والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن  -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

 العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  455

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -ٌبه الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھ

او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

نون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع الب

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  456

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -ٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامن

او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب  العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

مام الجهات احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أ -  454

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 
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او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب العام ولطاع 

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام  معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن -  452

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما )   -الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

ات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجه

والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة 

 215برلم       25255212كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

د الرحمن  على ابوھٌبة  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام معتز احمد عب -  452

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما )   -الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

طات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة مجتمعٌن او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السل

والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة 

 215برلم       25255212خ : كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌ

معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام  -  465

)  والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما  -الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

مجتمعٌن او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة 

 215برلم       25255212والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : كالسحب واإلٌداع 

معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام  -  461

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما )   -ٌبه الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھ

مجتمعٌن او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

نون والمصارؾ والهٌئات المالٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع الب

 215برلم       25255212كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  462

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -ن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌ

او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً 

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

م الجهات احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أما -  463

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع 

عمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب العام ولطاع األ

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات دمحم حماد عبد الرازق حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   -  464

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

ٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكوم

العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب 

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات دمحم حماد عبد الرازق  -  465

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما ) مجتمعٌن   -الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

ة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشرك
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العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة كالسحب 

 215برلم       25255212واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام  -  466

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما )   -الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

ردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة مجتمعٌن او منف

والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة 

 215برلم       25255212كات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌ

معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام  -  464

تز احمد عبد الرحمن على ولهما ) والسٌد / مع  -الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

مجتمعٌن او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

ئات المالٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌ

 215برلم       25255212كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام  -  462

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما )   -/ احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد 

مجتمعٌن او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

فة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة والمطاع العام ولطاع األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كا

 215برلم       25255212كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

مام معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أ -  462

والسٌد / معتز احمد عبد الرحمن على ولهما )   -الجهات الرسمٌة للشرٌكٌن المتضامنٌن السٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه 

مجتمعٌن او منفردٌن ( فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها مع جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

األعمال العام والخاص ، ولهما الحك فً اجراء كافة المعامبلت المالٌة مع البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة والمطاع العام ولطاع 

 215برلم       25255212كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

 , دمحم حماد عبد الرازق حماد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  -  445

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى 

 215برلم       25255212ٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : كل أو بعض ما ذكر .ف

 دمحم حماد عبد الرازق حماد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  , -  441

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى الشركة أمام 

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 دمحم حماد عبد الرازق حماد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  , -  442

/ احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم وللسٌد 

الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى 

 215برلم       25255212شركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا ال

 دمحم حماد عبد الرازق حماد  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  , -  443

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

ارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى الشركة أمام الشهر العم

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 دمحم حماد عبد الرازق حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  , -  444
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 242 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

د الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم وللسٌد / احمد عب

الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى 

 215برلم       25255212وصٌٌن ، تارٌخ : كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الم

 دمحم حماد عبد الرازق حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  , -  445

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى الشركة أمام الشهر العمارى وحك 

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  446

ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم  وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً

الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى 

 215برلم       25255212خ : كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌ

 احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  444

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

تولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، وال

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  442

اً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرد

الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى 

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  442

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى  الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  425

تولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  ال

الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى 

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  421

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

ئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األ

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  422

ع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌ

الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى 

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  423
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

ت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبل

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  424

التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  

الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى 

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  425

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

لتسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود ا

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  426

ٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التول

الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى 

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 احمد عبد الرحمن ابوھٌبه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  424

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

نٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتما

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 دمحم حماد عبد الرازق حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  , -  422

البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود 

الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى 

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 عبد الرازق حماد  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ,دمحم حماد  -  422

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

روض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والم

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  425

بٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود ال

الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى 

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 د الرحمن  على ابوھٌبة  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ,معتز احمد عب -  421

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة 

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 معتز احمد عبد الرحمن  على ابوھٌبة  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  , -  422
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

د البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمو

الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتمانٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى 

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 د عبد الرحمن  على ابوھٌبة  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ,معتز احم -  423

وللسٌد / احمد عبد الرحمن علً ابو ھٌبه منفرداً الحك فً  التولٌع على عمود البٌع والشراء والرھن للعمارات والمنموالت باسم 

نٌة والمروض . ولهما حك توكٌل الؽٌر فى الشركة أمام الشهر العمارى وحك بٌع االصول ، والتولٌع على عمود التسهٌبلت األئتما

 215برلم       25255212كل أو بعض ما ذكر .فٌما عدا الشركاء الموصٌٌن ، تارٌخ : 

 13264برلم       25255212وائل دمحم السٌد ھنداوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  424

 13264برلم       25255212مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ : وائل دمحم السٌد ھنداوى  شركة تضامن   -  425

برلم       25255212اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  426

13264 

برلم       25255212اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  424

13264 

 13264برلم       25255212أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  422

 13264برلم       25255212أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  422

وى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة للشركاء الثبلثة منفردٌن وللشرٌن وائل دمحم السٌد ھندا -  255

المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى التولٌع والمسإولٌة أمام الجهات الرسمٌة وله الحك فى التعامل بإسم الشركة وضمن 

عام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع ال

مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

 13264برلم       25255212صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشركة وضمن اؼراضها، ، تارٌخ : 

وائل دمحم السٌد ھنداوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة للشركاء الثبلثة منفردٌن وللشرٌن  -  251

المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى التولٌع والمسإولٌة أمام الجهات الرسمٌة وله الحك فى التعامل بإسم الشركة وضمن 

ع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن التعامل أؼراضها أمام جمٌ

مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة 

 13264برلم       25255212الشركة وضمن اؼراضها، ، تارٌخ :  صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم

اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة للشركاء الثبلثة منفردٌن  -  252

ة وله الحك فى التعامل بإسم الشركة وللشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى التولٌع والمسإولٌة أمام الجهات الرسمٌ

وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن 

 التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان

برلم       25255212وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشركة وضمن اؼراضها، ، تارٌخ : 

13264 

اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة للشركاء الثبلثة منفردٌن  -  253

دمحم السٌد ھنداوى التولٌع والمسإولٌة أمام الجهات الرسمٌة وله الحك فى التعامل بإسم الشركة وللشرٌن المتضامن السٌد/ وائل 

وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن 

ٌع على الشٌكات وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتول

برلم       25255212وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشركة وضمن اؼراضها، ، تارٌخ : 

13264 

اء الثبلثة منفردٌن أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة للشرك -  254

وللشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى التولٌع والمسإولٌة أمام الجهات الرسمٌة وله الحك فى التعامل بإسم الشركة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن 

امل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان التع

برلم       25255212وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشركة وضمن اؼراضها، ، تارٌخ : 

13264 

تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة للشركاء الثبلثة منفردٌن  أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى  شركة -  255

وللشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى التولٌع والمسإولٌة أمام الجهات الرسمٌة وله الحك فى التعامل بإسم الشركة 

ع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلن وضمن أؼراضها أمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطا

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان 

 برلم      25255212وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن بإسم الشركة وضمن اؼراضها، ، تارٌخ : 

13264 

وائل دمحم السٌد ھنداوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة  -  256

وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وسداد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام كافة 

التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او األجل. وللشرٌكٌن الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد  العمود والمشارطات والصفمات

ھنداوى والشرٌن المتضامن السٌد/ أٌمن بن احمد بن عبدالعزٌز داؼستانى الحك فى شراء اصول الشركة مجتمعٌن. وللشرٌكٌن 

 13264برلم       25255212ن المتضامن ، تارٌخ : الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى والشرٌ

وائل دمحم السٌد ھنداوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركة  -  254

وإبرام كافة  وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وسداد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة

العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او األجل. وللشرٌكٌن الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد 

ھنداوى والشرٌن المتضامن السٌد/ أٌمن بن احمد بن عبدالعزٌز داؼستانى الحك فى شراء اصول الشركة مجتمعٌن. وللشرٌكٌن 

 13264برلم       25255212من السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن ، تارٌخ : الشرٌن المتضا

اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى  -  252

لٌع وتحوٌل وبٌع وسداد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وله حك لبض ودفع المبالػ وتو

وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او األجل. وللشرٌكٌن الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل 

فى شراء اصول الشركة مجتمعٌن. دمحم السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن السٌد/ أٌمن بن احمد بن عبدالعزٌز داؼستانى الحك 

 13264برلم       25255212وللشرٌكٌن الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن ، تارٌخ : 

اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى  -  252

وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وسداد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة  ووكبلء الشركة

وإبرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او األجل. وللشرٌكٌن الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل 

ضامن السٌد/ أٌمن بن احمد بن عبدالعزٌز داؼستانى الحك فى شراء اصول الشركة مجتمعٌن. دمحم السٌد ھنداوى والشرٌن المت

 13264برلم       25255212وللشرٌكٌن الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن ، تارٌخ : 

وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء  أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  -  215

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وسداد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام 

من السٌد/ وائل دمحم كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او األجل. وللشرٌكٌن الشرٌن المتضا

السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن السٌد/ أٌمن بن احمد بن عبدالعزٌز داؼستانى الحك فى شراء اصول الشركة مجتمعٌن. 

 13264برلم       25255212وللشرٌكٌن الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن ، تارٌخ : 

سودٌن البلوشى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء أحمد سالم سعٌد  -  211

الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وسداد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وإبرام 

شركة بالنمد او األجل. وللشرٌكٌن الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت ال

السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن السٌد/ أٌمن بن احمد بن عبدالعزٌز داؼستانى الحك فى شراء اصول الشركة مجتمعٌن. 

 13264برلم       25255212وللشرٌكٌن الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن ، تارٌخ : 

وائل دمحم السٌد ھنداوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  السٌد/ أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى الحك فى بٌع أصول  -  212

 الشركة مجتمعٌن. وللشركاء الثبلثة الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن السٌد/ أٌمن بن احمد بن
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 246 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عبد العزٌز داؼستانى والشرٌن المتضامن السٌد/ أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى الحك فى تمثٌل الشركة أمام المضاء بجمٌع درجاته 

وأنواعه منفردٌن وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والهٌئة العامة لبلستثمار منفردٌن. ولهم جمٌعا حك توكٌل الؽٌر فى كل أو 

 13264برلم       25255212، تارٌخ :  بعض أوجه ما ذكر.

وائل دمحم السٌد ھنداوى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  السٌد/ أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى الحك فى بٌع أصول  -  213

من بن احمد بن الشركة مجتمعٌن. وللشركاء الثبلثة الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن السٌد/ أٌ

عبد العزٌز داؼستانى والشرٌن المتضامن السٌد/ أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى الحك فى تمثٌل الشركة أمام المضاء بجمٌع درجاته 

وأنواعه منفردٌن وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والهٌئة العامة لبلستثمار منفردٌن. ولهم جمٌعا حك توكٌل الؽٌر فى كل أو 

 13264برلم       25255212أوجه ما ذكر. ، تارٌخ :  بعض

اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  السٌد/ أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى  -  214

والشرٌن المتضامن السٌد/ الحك فى بٌع أصول الشركة مجتمعٌن. وللشركاء الثبلثة الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى 

أٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانى والشرٌن المتضامن السٌد/ أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى الحك فى تمثٌل الشركة أمام 

ك المضاء بجمٌع درجاته وأنواعه منفردٌن وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والهٌئة العامة لبلستثمار منفردٌن. ولهم جمٌعا ح

 13264برلم       25255212توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض أوجه ما ذكر. ، تارٌخ : 

اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  السٌد/ أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى  -  215

د/ وائل دمحم السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن السٌد/ الحك فى بٌع أصول الشركة مجتمعٌن. وللشركاء الثبلثة الشرٌن المتضامن السٌ

أٌمن بن احمد بن عبد العزٌز داؼستانى والشرٌن المتضامن السٌد/ أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى الحك فى تمثٌل الشركة أمام 

ثمار منفردٌن. ولهم جمٌعا حك المضاء بجمٌع درجاته وأنواعه منفردٌن وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة والهٌئة العامة لبلست

 13264برلم       25255212توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض أوجه ما ذكر. ، تارٌخ : 

أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  السٌد/ أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى الحك فى  -  216

لشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن السٌد/ أٌمن بن بٌع أصول الشركة مجتمعٌن. وللشركاء الثبلثة ا

احمد بن عبد العزٌز داؼستانى والشرٌن المتضامن السٌد/ أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى الحك فى تمثٌل الشركة أمام المضاء 

الهٌئة العامة لبلستثمار منفردٌن. ولهم جمٌعا حك توكٌل بجمٌع درجاته وأنواعه منفردٌن وتمثٌل الشركة امام الجهات الحكومٌة و

 13264برلم       25255212الؽٌر فى كل أو بعض أوجه ما ذكر. ، تارٌخ : 

أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  السٌد/ أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى الحك فى  -  214

وللشركاء الثبلثة الشرٌن المتضامن السٌد/ وائل دمحم السٌد ھنداوى والشرٌن المتضامن السٌد/ أٌمن بن  بٌع أصول الشركة مجتمعٌن.

احمد بن عبد العزٌز داؼستانى والشرٌن المتضامن السٌد/ أحمد سالم سعٌد سودٌن البلوشى الحك فى تمثٌل الشركة أمام المضاء 

م الجهات الحكومٌة والهٌئة العامة لبلستثمار منفردٌن. ولهم جمٌعا حك توكٌل بجمٌع درجاته وأنواعه منفردٌن وتمثٌل الشركة اما

 13264برلم       25255212الؽٌر فى كل أو بعض أوجه ما ذكر. ، تارٌخ : 

برلم       25255212كرٌم  دسولى   على  ابو  شلباٌه  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  212

14162 

 ھانى عبدالرإؾ ابراھٌم -  212

 14162برلم       25255212عبدالرإؾ سلٌم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  

برلم       25255212رضا عبد الفتاح دمحم الشٌخ  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  225

14162 

برلم       25255212د عبدالؽنى ضحا  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : حاتم السعٌ -  221

14162 

برلم       25255212وائل دمحم عبد المادر زٌتون  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ :  -  222

14162 
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برلم       25255212عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تارٌخ : احمد مهدى عبد الوھاب فاٌد  شركة مساھمة   -  223

14162 

 كرٌم  دسولى   على  ابو  شلباٌه  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  إعاده تشكٌل  مجلس االداره  -  224

 تحدٌد صبلحٌات مجلس االداره لتصبح 

 -على النحو التالى:

العضو المنتدب الشركة أمام الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ولهما أوسع السلطات إلدارة  ٌمثل الشركة السٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد

الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر وكافه الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والهٌئات والوزرات ولهما حك تولٌع على كافة العمود 

بلزمة لهذا الؽرض فى تسٌٌر أمور الشركة والتعامل مع والمعامبلت الداخلة ضمن أؼراض الشركة والتولٌع على كافه المستندات ال

 14162برلم       25255212البنون وفتح الحسبات ، تارٌخ : 

 ھانى عبدالرإؾ ابراھٌم -  225

 عبدالرإؾ سلٌم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  إعاده تشكٌل  مجلس االداره  

 تحدٌد صبلحٌات مجلس االداره لتصبح 

 -:على النحو التالى

ٌمثل الشركة السٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد العضو المنتدب الشركة أمام الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ولهما أوسع السلطات إلدارة 

الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر وكافه الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والهٌئات والوزرات ولهما حك تولٌع على كافة العمود 

ن أؼراض الشركة والتولٌع على كافه المستندات البلزمة لهذا الؽرض فى تسٌٌر أمور الشركة والتعامل مع والمعامبلت الداخلة ضم

 14162برلم       25255212البنون وفتح الحسبات ، تارٌخ : 

 رضا عبد الفتاح دمحم الشٌخ  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  إعاده تشكٌل  مجلس االداره  -  226

 جلس االداره لتصبح تحدٌد صبلحٌات م

 -على النحو التالى:

ٌمثل الشركة السٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد العضو المنتدب الشركة أمام الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ولهما أوسع السلطات إلدارة 

ى كافة العمود الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر وكافه الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والهٌئات والوزرات ولهما حك تولٌع عل

والمعامبلت الداخلة ضمن أؼراض الشركة والتولٌع على كافه المستندات البلزمة لهذا الؽرض فى تسٌٌر أمور الشركة والتعامل مع 

 14162برلم       25255212البنون وفتح الحسبات ، تارٌخ : 

 ٌل  مجلس االداره حاتم السعٌد عبدالؽنى ضحا  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  إعاده تشك -  224

 تحدٌد صبلحٌات مجلس االداره لتصبح 

 -على النحو التالى:

ٌمثل الشركة السٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد العضو المنتدب الشركة أمام الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ولهما أوسع السلطات إلدارة 

لهٌئات والوزرات ولهما حك تولٌع على كافة العمود الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر وكافه الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وا

والمعامبلت الداخلة ضمن أؼراض الشركة والتولٌع على كافه المستندات البلزمة لهذا الؽرض فى تسٌٌر أمور الشركة والتعامل مع 

 14162برلم       25255212البنون وفتح الحسبات ، تارٌخ : 

 ة مساھمة  عضو مجلس ادارة  إعاده تشكٌل  مجلس االداره وائل دمحم عبد المادر زٌتون  شرك -  222

 تحدٌد صبلحٌات مجلس االداره لتصبح 

 -على النحو التالى:



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌمثل الشركة السٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد العضو المنتدب الشركة أمام الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ولهما أوسع السلطات إلدارة 

فه الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والهٌئات والوزرات ولهما حك تولٌع على كافة العمود الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر وكا

والمعامبلت الداخلة ضمن أؼراض الشركة والتولٌع على كافه المستندات البلزمة لهذا الؽرض فى تسٌٌر أمور الشركة والتعامل مع 

 14162برلم       25255212البنون وفتح الحسبات ، تارٌخ : 

 احمد مهدى عبد الوھاب فاٌد  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  إعاده تشكٌل  مجلس االداره  -  222

 تحدٌد صبلحٌات مجلس االداره لتصبح 

 -على النحو التالى:

ارة ٌمثل الشركة السٌد رئٌس مجلس االدارة والسٌد العضو المنتدب الشركة أمام الؽٌر مجتمعٌن او منفردٌن ولهما أوسع السلطات إلد

الشركة وتمثٌلها أمام الؽٌر وكافه الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والهٌئات والوزرات ولهما حك تولٌع على كافة العمود 

والمعامبلت الداخلة ضمن أؼراض الشركة والتولٌع على كافه المستندات البلزمة لهذا الؽرض فى تسٌٌر أمور الشركة والتعامل مع 

 14162برلم       25255212رٌخ : البنون وفتح الحسبات ، تا

كرٌم  دسولى   على  ابو  شلباٌه  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة وفتح االعتمادات المستندٌة والحصول على  -  235

لشركة التسهٌبلت االئتمانٌة وإستبلم وصرؾ الشٌكات والمستحمات المالٌة وإبرام عمود البٌع والشراء . بٌع وشراء أى من أصول ا

 14162برلم       25255212على ان ٌسبك ذلن موافمة الجمعٌة العامة العادٌة. ، تارٌخ : 

 ھانى عبدالرإؾ ابراھٌم -  231

عبدالرإؾ سلٌم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة وفتح االعتمادات المستندٌة والحصول على التسهٌبلت االئتمانٌة  

حمات المالٌة وإبرام عمود البٌع والشراء . بٌع وشراء أى من أصول الشركة على ان ٌسبك ذلن وإستبلم وصرؾ الشٌكات والمست

 14162برلم       25255212موافمة الجمعٌة العامة العادٌة. ، تارٌخ : 

على  رضا عبد الفتاح دمحم الشٌخ  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  البنكٌة وفتح االعتمادات المستندٌة والحصول -  232

التسهٌبلت االئتمانٌة وإستبلم وصرؾ الشٌكات والمستحمات المالٌة وإبرام عمود البٌع والشراء . بٌع وشراء أى من أصول الشركة 

 14162برلم       25255212على ان ٌسبك ذلن موافمة الجمعٌة العامة العادٌة. ، تارٌخ : 

لس ادارة  البنكٌة وفتح االعتمادات المستندٌة والحصول على حاتم السعٌد عبدالؽنى ضحا  شركة مساھمة  عضو مج -  233

التسهٌبلت االئتمانٌة وإستبلم وصرؾ الشٌكات والمستحمات المالٌة وإبرام عمود البٌع والشراء . بٌع وشراء أى من أصول الشركة 

 14162برلم       25255212على ان ٌسبك ذلن موافمة الجمعٌة العامة العادٌة. ، تارٌخ : 

وائل دمحم عبد المادر زٌتون  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة وفتح االعتمادات المستندٌة والحصول على  -  234

التسهٌبلت االئتمانٌة وإستبلم وصرؾ الشٌكات والمستحمات المالٌة وإبرام عمود البٌع والشراء . بٌع وشراء أى من أصول الشركة 

 14162برلم       25255212العامة العادٌة. ، تارٌخ :  على ان ٌسبك ذلن موافمة الجمعٌة

احمد مهدى عبد الوھاب فاٌد  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  البنكٌة وفتح االعتمادات المستندٌة والحصول على  -  235

راء أى من أصول الشركة التسهٌبلت االئتمانٌة وإستبلم وصرؾ الشٌكات والمستحمات المالٌة وإبرام عمود البٌع والشراء . بٌع وش

 14162برلم       25255212على ان ٌسبك ذلن موافمة الجمعٌة العامة العادٌة. ، تارٌخ : 

ولٌد دمحم عٌد دمحم عٌد  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مجلس االدارة وانتخابه  وبنفس  -  236

 2344  برلم     25255212الصبلحٌات السابمة ، تارٌخ : 

مراد محب جرجس مٌخائٌل  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االدارة وانتخابه  وبنفس الصبلحٌات  -  234

 2344برلم       25255212السابمة ، تارٌخ : 

الصبلحٌات  عادل السٌد عبد العزٌز دمحم احمد  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مجلس االدارة وانتخابه  وبنفس -  232

 2344برلم       25255212السابمة ، تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

المنطمة الصناعٌة  16لطعة رلم23حسام حسن شعبان بهرام  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  مولع ممارسة نشاط بلون  -  232

 14343برلم       25255212االسكندرٌة ، تارٌخ :  -برج العرب  -الرابعة 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  4لٌم دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد محمود خمٌس عبدالح -  245

 12655برلم       25255212التعدٌل ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  4محمود خمٌس عبدالحلٌم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  241

 12655برلم       25255212التعدٌل ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد التعدٌل  4دمحم ابراھٌم حافظ فرحات  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج عدد  -  242

 12655برلم       25255212، تارٌخ : 

رٌن بالعمد التعدٌل شركاء موصٌٌن مذكو 4دمحم ابراھٌم حافظ فرحات  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج عدد  -  243

 12655برلم       25255212، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد التعدٌل ،  4دمحم عٌد عبدالحلٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  244

 12655برلم       25255212تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد التعدٌل ،  4تضامن  خروج عدد دمحم عٌد عبدالحلٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن م -  245

 12655برلم       25255212تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  4محمود عبد المنعم سٌد خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد  -  246

 12655برلم       25255212التعدٌل ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد  4منعم سٌد خطاب  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خروج عدد محمود عبد ال -  244

 12655برلم       25255212التعدٌل ، تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد التعدٌل ،  4فرٌج العٌسوى فرٌج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج عدد  -  242

 12655برلم       25255212تارٌخ : 

شركاء موصٌٌن مذكورٌن بالعمد التعدٌل ،  4فرٌج العٌسوى فرٌج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  خروج عدد  -  242

 12655برلم       25255212تارٌخ : 

أمام محمود خمٌس عبدالحلٌم دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة  -  255

الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن  : دمحم عٌد عبدالحلٌم  و محمود عبدالمنعم سٌد خطاب مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم الحك فً 

التعامل باسم الشركة وضمن أؼرضها إمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص 

التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان بكافة أشكالهم وكذلن 

 12655برلم       25255212وحك االلتراض والرھن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  وكل ذلن باسم ، تارٌخ : 

تضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام محمود خمٌس عبدالحلٌم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن م -  251

الجهات الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن  : دمحم عٌد عبدالحلٌم  و محمود عبدالمنعم سٌد خطاب مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم الحك فً 

األعمال والمطاع الخاص  التعامل باسم الشركة وضمن أؼرضها إمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع

بكافة أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان 

 12655برلم       25255212وحك االلتراض والرھن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  وكل ذلن باسم ، تارٌخ : 

ھٌم حافظ فرحات  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات دمحم ابرا -  252

الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن  : دمحم عٌد عبدالحلٌم  و محمود عبدالمنعم سٌد خطاب مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم الحك فً التعامل 

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن أؼرضها إمام جمٌع الجهات 

أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك 

 12655برلم       25255212 االلتراض والرھن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  وكل ذلن باسم ، تارٌخ :



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

دمحم ابراھٌم حافظ فرحات  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات  -  253

الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن  : دمحم عٌد عبدالحلٌم  و محمود عبدالمنعم سٌد خطاب مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم الحك فً التعامل 

باسم الشركة وضمن أؼرضها إمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة 

أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك 

 12655برلم       25255212ع البنون والمصارؾ  وكل ذلن باسم ، تارٌخ : االلتراض والرھن وكافة صور التعامل م

دمحم عٌد عبدالحلٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  254

مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم الحك فً التعامل باسم للشركاء المتضامنٌن  : دمحم عٌد عبدالحلٌم  و محمود عبدالمنعم سٌد خطاب 

الشركة وضمن أؼرضها إمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم 

ن وحك وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضما

 12655برلم       25255212االلتراض والرھن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  وكل ذلن باسم ، تارٌخ : 

دمحم عٌد عبدالحلٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  255

د عبدالحلٌم  و محمود عبدالمنعم سٌد خطاب مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم الحك فً التعامل باسم للشركاء المتضامنٌن  : دمحم عٌ

الشركة وضمن أؼرضها إمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم 

ح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفت

 12655برلم       25255212االلتراض والرھن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  وكل ذلن باسم ، تارٌخ : 

لجهات محمود عبد المنعم سٌد خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام ا -  256

الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن  : دمحم عٌد عبدالحلٌم  و محمود عبدالمنعم سٌد خطاب مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم الحك فً التعامل 

باسم الشركة وضمن أؼرضها إمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة 

ل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك أشكالهم وكذلن التعام

 12655برلم       25255212االلتراض والرھن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  وكل ذلن باسم ، تارٌخ : 

ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات محمود عبد المنعم سٌد خطاب  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   -  254

الرسمٌة للشركاء المتضامنٌن  : دمحم عٌد عبدالحلٌم  و محمود عبدالمنعم سٌد خطاب مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم الحك فً التعامل 

ل والمطاع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن أؼرضها إمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعما

أشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك 

 12655برلم       25255212االلتراض والرھن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  وكل ذلن باسم ، تارٌخ : 

ج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة فرٌج العٌسوى فرٌ -  252

للشركاء المتضامنٌن  : دمحم عٌد عبدالحلٌم  و محمود عبدالمنعم سٌد خطاب مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم الحك فً التعامل باسم 

الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم  الشركة وضمن أؼرضها إمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك 

 12655برلم       25255212االلتراض والرھن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  وكل ذلن باسم ، تارٌخ : 

فرٌج العٌسوى فرٌج  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج  ٌكون حك اإلدارة والتولٌع والمسئولٌة أمام الجهات الرسمٌة  -  252

للشركاء المتضامنٌن  : دمحم عٌد عبدالحلٌم  و محمود عبدالمنعم سٌد خطاب مجتمعٌن او منفردٌن  ولهم الحك فً التعامل باسم 

رضها إمام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع األعمال والمطاع الخاص بكافة أشكالهم الشركة وضمن أؼ

وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب وإٌداع وفتح الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحك 

 12655برلم       25255212وكل ذلن باسم ، تارٌخ : االلتراض والرھن وكافة صور التعامل مع البنون والمصارؾ  

محمود خمٌس عبدالحلٌم دروٌش  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الشركة وضمن أؼرضها للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  265

ضً والسٌارات مجتمعٌن فمط وكذلن لها حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالرا

وكل ذلن باسم الشركة ولصالحهاولها حك  تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وابرام كافة التعالدات  

والمشارطات  والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او االجل ولة حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر مع 

 12655برلم       25255212ؼلول فإاد عبد العزٌز عتش مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة فمط ، تارٌخ : بماء السٌد ز

محمود خمٌس عبدالحلٌم دروٌش  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  الشركة وضمن أؼرضها للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  261

ع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات مجتمعٌن فمط وكذلن لها حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌ
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وكل ذلن باسم الشركة ولصالحهاولها حك  تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وابرام كافة التعالدات  

و تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر مع والمشارطات  والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او االجل ولة حك توكٌل ا

 12655برلم       25255212بماء السٌد زؼلول فإاد عبد العزٌز عتش مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة فمط ، تارٌخ : 

دمحم ابراھٌم حافظ فرحات  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  الشركة وضمن أؼرضها للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  262

فمط وكذلن لها حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات  مجتمعٌن

وكل ذلن باسم الشركة ولصالحهاولها حك  تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وابرام كافة التعالدات  

بمعامبلت الشركة بالنمد او االجل ولة حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر مع  والمشارطات  والصفمات التً تتعلك

 12655برلم       25255212بماء السٌد زؼلول فإاد عبد العزٌز عتش مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة فمط ، تارٌخ : 

الشركة وضمن أؼرضها للشرٌكٌن المتضامنٌن دمحم ابراھٌم حافظ فرحات  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن متخارج   -  263

مجتمعٌن فمط وكذلن لها حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات 

افة التعالدات  وكل ذلن باسم الشركة ولصالحهاولها حك  تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وابرام ك

والمشارطات  والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او االجل ولة حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر مع 

 12655برلم       25255212بماء السٌد زؼلول فإاد عبد العزٌز عتش مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة فمط ، تارٌخ : 

دالحلٌم دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الشركة وضمن أؼرضها للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن دمحم عٌد عب -  264

فمط وكذلن لها حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات وكل ذلن 

ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وابرام كافة التعالدات  باسم الشركة ولصالحهاولها حك  تعٌٌن وعزل مستخدمً 

والمشارطات  والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او االجل ولة حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر مع 

 12655برلم       25255212:  بماء السٌد زؼلول فإاد عبد العزٌز عتش مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة فمط ، تارٌخ

دمحم عٌد عبدالحلٌم دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  الشركة وضمن أؼرضها للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن  -  265

فمط وكذلن لها حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات وكل ذلن 

م الشركة ولصالحهاولها حك  تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وابرام كافة التعالدات  باس

والمشارطات  والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او االجل ولة حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر مع 

 12655برلم       25255212مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة فمط ، تارٌخ :  بماء السٌد زؼلول فإاد عبد العزٌز عتش

محمود عبد المنعم سٌد خطاب  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  الشركة وضمن أؼرضها للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  266

متلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات مجتمعٌن فمط وكذلن لها حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وم

وكل ذلن باسم الشركة ولصالحهاولها حك  تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وابرام كافة التعالدات  

عض ماذكر مع والمشارطات  والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او االجل ولة حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او ب

 12655برلم       25255212بماء السٌد زؼلول فإاد عبد العزٌز عتش مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة فمط ، تارٌخ : 

محمود عبد المنعم سٌد خطاب  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  الشركة وضمن أؼرضها للشرٌكٌن المتضامنٌن  -  264

ع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات مجتمعٌن فمط وكذلن لها حك التولٌ

وكل ذلن باسم الشركة ولصالحهاولها حك  تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وابرام كافة التعالدات  

او االجل ولة حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر مع والمشارطات  والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد 

 12655برلم       25255212بماء السٌد زؼلول فإاد عبد العزٌز عتش مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة فمط ، تارٌخ : 

لمتضامنٌن مجتمعٌن فرٌج العٌسوى فرٌج  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن متخارج  الشركة وضمن أؼرضها للشرٌكٌن ا -  262

فمط وكذلن لها حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات وكل ذلن 

باسم الشركة ولصالحهاولها حك  تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وابرام كافة التعالدات  

لصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او االجل ولة حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر مع والمشارطات  وا

 12655برلم       25255212بماء السٌد زؼلول فإاد عبد العزٌز عتش مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة فمط ، تارٌخ : 

ٌن متخارج  الشركة وضمن أؼرضها للشرٌكٌن المتضامنٌن مجتمعٌن فمط فرٌج العٌسوى فرٌج  شركة تضامن  مدٌر و شر -  262

وكذلن لها حك التولٌع علً عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضً والسٌارات وكل ذلن باسم 

ھم وابرام كافة التعالدات  والمشارطات  الشركة ولصالحهاولها حك  تعٌٌن وعزل مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او االجل ولة حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ماذكر مع بماء السٌد 

 12655برلم       25255212زؼلول فإاد عبد العزٌز عتش مدٌرا مسئوال من الناحٌه السٌاحٌة فمط ، تارٌخ : 

 4142برلم       25255212ٌاسر عبد هللا ابو المكارم حامد  شركة مساھمة  مدٌر  مصنع  استمالة ، تارٌخ :  -  245

 4142برلم       25255212دمحم احمد دمحم حسن  شركة مساھمة  مدٌر  مصنع  استمالة ، تارٌخ :  -  241

بدال من السٌد  :   دمحم احمد دمحم حسن ، تارٌخ : ٌاسر عبد هللا ابو المكارم حامد  شركة مساھمة  مدٌر  مصنع  -  242

 4142برلم       25255212

برلم       25255212دمحم احمد دمحم حسن  شركة مساھمة  مدٌر  مصنع بدال من السٌد  :   دمحم احمد دمحم حسن ، تارٌخ :  -  243

4142 

دارة  اعادة انتخاب مجلس االدارة لمدة جدٌدة ، تارٌخ : دمحم عبدالعزٌز السٌد بخٌت على  شركة مساھمة  عضو مجلس ا -  244

 1141برلم       25255212

السٌد عبدالعزٌز السٌد  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  اعادة انتخاب مجلس االدارة لمدة جدٌدة ،  -  245

 1141برلم       25255212تارٌخ : 

ة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  اعادة انتخاب مجلس االدارة لمدة جدٌدة ، تارٌخ : منتصر عبدالعزٌز السٌد  شرك -  246

 1141برلم       25255212

 2232برلم       25255212مصطفى سامى عبدالرحمن حاتم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  244

 2232برلم       25255212تضامن   ، تارٌخ : مصطفى سامى عبدالرحمن حاتم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن م -  242

 2232برلم       25255212مصطفى سامى عبدالرحمن حاتم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  242

 2232برلم       25255212مصطفى سامى عبدالرحمن حاتم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  225
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 2232برلم       25255212تامر عبد الصادق عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  222
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 2232برلم       25255212جمال سعٌد دمحم عبد العظٌم ھندي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن   ، تارٌخ :  -  224
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 2232برلم       25255212دمحم عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن   ، تارٌخ :  -  225
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 2232برلم       25255212والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها، ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل ، تارٌخ : 

دمحم عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة والتولٌع والمسئولٌة امام  -  224

مٌة للشركاء المتضامنٌن مجتمعٌن او منفردٌن ولهم الحك فً التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الجهات الرس

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ 

وفتح حسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون  من سحب واٌداع والتولٌع علً الشٌكات

 2232برلم       25255212والمصارؾ وكل ذلن باسم الشركة وضمن اؼراضها، ولهم الحك فً تعٌٌن وعزل ، تارٌخ : 

ء الشركة وتحدٌد مرتباتهم مصطفى سامى عبدالرحمن حاتم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مستخدمً ووكبل -  225

واجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

 والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن

 2232برلم       25255212وااللتراض. ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

مصطفى سامى عبدالرحمن حاتم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  -  226

ندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات واجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة الس

والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن 

 2232برلم       25255212وااللتراض. ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

مصطفى سامى عبدالرحمن حاتم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  -  224

واجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

لنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة با

 2232برلم       25255212وااللتراض. ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

تباتهم مصطفى سامى عبدالرحمن حاتم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مر -  222

واجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن 

 2232برلم       25255212ك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : وااللتراض. ولهم ح

تامر عبد الصادق عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  -  222

جارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات واجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والت

والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن 

 2232برلم       25255212وااللتراض. ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

عبد العزٌز  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم تامر عبد الصادق  -  235

واجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

هم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ول

 2232برلم       25255212وااللتراض. ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

جمال سعٌد دمحم عبد العظٌم ھندي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم  -  231

حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات  ولهم

التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن وااللتراض. ولهم 

 2232برلم       25255212او بعض ماذكر. ، تارٌخ :  حك توكٌل الؽٌر فً كل

جمال سعٌد دمحم عبد العظٌم ھندي  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم  -  232

مود والمشارطات والصفمات ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة الع

التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن وااللتراض. ولهم 

 2232برلم       25255212حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم  جمال سعٌد دمحم عبد العظٌم ھندي  توصٌة -  233

ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات 

ٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن وااللتراض. ولهم التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً الب

 2232برلم       25255212حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

جمال سعٌد دمحم عبد العظٌم ھندي  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم  -  234

وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات ولهم حك لبض ودفع المبالػ 

التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن وااللتراض. ولهم 

 2232برلم       25255212خ : حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌ

تامر عبد الصادق عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  -  235

واجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

صفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن وال

 2232برلم       25255212وااللتراض. ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

امن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم تامر عبد الصادق عبد العزٌز  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متض -  236

واجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

اصول الشركة والرھن والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً 

 2232برلم       25255212وااللتراض. ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

دمحم عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  -  234

وٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات واجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتح

والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن 

 2232برلم       25255212وااللتراض. ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

دمحم عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  -  232

واجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن والصفمات 

 2232برلم       25255212وااللتراض. ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

من  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم دمحم عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضا -  232

واجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات 

صول الشركة والرھن والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً ا

 2232برلم       25255212وااللتراض. ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

دمحم عبد اللطٌؾ عبد اللطٌؾ دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  مستخدمً ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم  -  245

وٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافة العمود والمشارطات واجورھم ولهم حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتح
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد او باالجل ولهم مجتمعٌن الحك فً البٌع والتنازل علً اصول الشركة والرھن 

 2232برلم       25255212وااللتراض. ولهم حك توكٌل الؽٌر فً كل او بعض ماذكر. ، تارٌخ : 

معتز بن عدنان بن عوض هلل المدنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم  -  241

 مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها

و الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر السٌد / معتز بن عدنان بن عوض فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أ 

هللا المدنى  منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها وجمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

 االعمال

برلم       25255225لمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ : والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون وا 

11451 

معتز بن عدنان بن عوض هلل المدنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم  -  242

 مجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها

أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر السٌد / معتز بن عدنان بن عوض فٌما عدا ما  

هللا المدنى  منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها وجمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع 

 االعمال

برلم       25255225شكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ : والمطاع الخاص بكافة ا 

11451 

ابوبكر عبدالسبلم بسٌونى عبدالمجٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم  -  243

 ارة الشركة والتعامل باسمهامجتمعٌن أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلد

فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر السٌد / معتز بن عدنان بن عوض  

عام ولطاع هللا المدنى  منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها وجمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع ال

 االعمال

برلم       25255225والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ :  

11451 

ابوبكر عبدالسبلم بسٌونى عبدالمجٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌرون الشركة فً عبللتها مع الؽٌر ولهم  -  244

 أو منفردٌن فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمهامجتمعٌن 

فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة وللمدٌر السٌد / معتز بن عدنان بن عوض  

الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع هللا المدنى  منفردا الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها وجمٌع 

 االعمال

برلم       25255225والمطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع ، تارٌخ :  

11451 

 فراج عن راس المالمعتز بن عدنان بن عوض هلل المدنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وفتح حسابات و اال -  245

وااللتراض والرھن وبٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن  

 اؼراضها  وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى

 د كافة السندات االذنٌه والتجارٌةووكبلء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌ 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل  

 او

 بعض ما ذكر. 

 11451برلم       25255225وللمدٌر ، تارٌخ :    

 مسئولٌة محدودة  مدٌر  وفتح حسابات و االفراج عن راس المال معتز بن عدنان بن عوض هلل المدنى  ذات -  246

وااللتراض والرھن وبٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن  

 اؼراضها  وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى

 ض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌةووكبلء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وله حك لب 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 او

 بعض ما ذكر. 

 11451برلم       25255225وللمدٌر ، تارٌخ :    

 ابوبكر عبدالسبلم بسٌونى عبدالمجٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وفتح حسابات و االفراج عن راس المال -  244

وااللتراض والرھن وبٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن  

 اؼراضها  وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى

 الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة ووكبلء 

وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل  

 او

 بعض ما ذكر. 

 11451برلم       25255225ر ، تارٌخ : وللمدٌ   

 ابوبكر عبدالسبلم بسٌونى عبدالمجٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وفتح حسابات و االفراج عن راس المال -  242

وااللتراض والرھن وبٌع اصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة واالراضى والسٌارات والمنموالت وكل ذلن باسم الشركة وضمن  

 ا  وله الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمىاؼراضه

 ووكبلء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورھم وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌة 

وٌض الؽٌر فى كل وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل وله حك توكٌل او تف 

 او

 بعض ما ذكر. 

 11451برلم       25255225وللمدٌر ، تارٌخ :    

معتز بن عدنان بن عوض هلل المدنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  السٌد / ابو بكر عبد السبلم بسٌونى عبد المجٌد حك  -  242

 11451برلم       25255225ادارة شئون العاملٌن فمط . ، تارٌخ : 

معتز بن عدنان بن عوض هلل المدنى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  السٌد / ابو بكر عبد السبلم بسٌونى عبد المجٌد حك  -  255

 11451برلم       25255225ادارة شئون العاملٌن فمط . ، تارٌخ : 

عبد السبلم بسٌونى عبد المجٌد حك ابوبكر عبدالسبلم بسٌونى عبدالمجٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  السٌد / ابو بكر  -  251

 11451برلم       25255225ادارة شئون العاملٌن فمط . ، تارٌخ : 

ابوبكر عبدالسبلم بسٌونى عبدالمجٌد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  السٌد / ابو بكر عبد السبلم بسٌونى عبد المجٌد حك  -  252

 11451برلم       25255225ادارة شئون العاملٌن فمط . ، تارٌخ : 

وائل عزت مصطفى منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌر وظائفه لمدة ؼٌر محددة ، ٌمثل المدٌر الشركة  -  253

فً عبللتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما أحتفظ به صراحة عمد 

مانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . وله إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى الشركة أو ال

األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع 

 5235برلم       25255225ارٌة وإبرام ، تارٌخ : وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التج

عادل بهجت مصطفى منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  وٌباشر المدٌر وظائفه لمدة ؼٌر محددة ، ٌمثل المدٌر  -  254

دا ما أحتفظ به صراحة الشركة فً عبللتها مع الؽٌر وله منفردا فً ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما ع

عمد الشركة أو المانون أو الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة . وله إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى 

األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمً الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع 

 5235برلم       25255225وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام ، تارٌخ : وتحوٌل 

وائل عزت مصطفى منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بم عامبلت  -  255

 الشركة بالنمد أو باألجل.

ئع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر وله حك شراء جمٌع المواد والمهمات والبضا 

المفتوح بها إعتمادات بالبنون ، والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع 
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 259 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تح وؼلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة ، وبٌع المحبلت من المعامبلت المالٌة كالسحب واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وف

 5235برلم       25255225التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

عادل بهجت مصطفى منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بم  -  256

 عامبلت الشركة بالنمد أو باألجل.

شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر  وله حك 

المفتوح بها إعتمادات بالبنون ، والتعامل مع جمٌع الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة بؤي نوع 

واإلٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن رأسمال الشركة ، وبٌع المحبلت  من المعامبلت المالٌة كالسحب

 5235برلم       25255225التجارٌة والعمارات ، تارٌخ : 

وائل عزت مصطفى منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والمنموالت والسٌارات والرھون وكذلن االشتران فً  -  254

ألخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها وله حك توكٌل الؽٌر فً المإسسات ا

 ثانٌا : تكون إختصاصات وسلطات المدٌر اإلداري السٌد / وائل عزت مصطؾ? منصور على النحو التالً-كل أو بعض ما ذكر.

 داري على الشركة و له الحك فً تمثٌل الشركة فً جمٌع األعمالاو ٌكون للمدٌر اإلداري الحك فً اإلشراؾ اإل

 5235برلم       25255225اإلدارٌة الخاصة بالشركة ) فمط ( و له فً ذلن الصدد أوسع السلطات وله حك التولٌع ، تارٌخ : 

ھون وكذلن االشتران فً عادل بهجت مصطفى منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والمنموالت والسٌارات والر -  252

المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التً ٌتعامل بها وله حك توكٌل الؽٌر فً 

 ثانٌا : تكون إختصاصات وسلطات المدٌر اإلداري السٌد / وائل عزت مصطؾ? منصور على النحو التالً-كل أو بعض ما ذكر.

 لمدٌر اإلداري الحك فً اإلشراؾ اإلداري على الشركة و له الحك فً تمثٌل الشركة فً جمٌع األعمالاو ٌكون ل

 5235برلم       25255225اإلدارٌة الخاصة بالشركة ) فمط ( و له فً ذلن الصدد أوسع السلطات وله حك التولٌع ، تارٌخ : 

 نٌابة عن الشركة أمام كافة  وائل عزت مصطفى منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر -  252

    25255225الجهات الحكومٌة والمطاع العام و لطاع األعمال العام و المطاع الخاص فٌما ٌتعلك بتلن األعمال اإلدارٌة . ، تارٌخ : 

 5235برلم   

 عادل بهجت مصطفى منصور  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  نٌابة عن الشركة أمام كافة -  265

    25255225الحكومٌة والمطاع العام و لطاع األعمال العام و المطاع الخاص فٌما ٌتعلك بتلن األعمال اإلدارٌة . ، تارٌخ : الجهات 

 5235برلم   

مصطفى توفٌك مصطفى خطاب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  لبول استمالته شركة مبانى للتشٌد والمماوالت على  -  261

 1262برلم       25255225جلس كما ھو دون تؽٌٌر ، تارٌخ : ان ٌظل بالى تشكٌل الم

دمحم وحٌد رافت دمحم محمود بدوى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة واعادة تجدٌد الثمة فٌه ،  -  262

 4134برلم       25255225تارٌخ : 

س مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة واعادة دمحم كرٌم محمود محمود بدوى  شركة مساھمة  رئٌ -  263

 4134برلم       25255225تجدٌد الثمة فٌه ، تارٌخ : 

زٌن العابدٌن ابراھٌم بٌومى سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة واعادة تجدٌد الثمة فٌه  -  264

 4134برلم       25255225، تارٌخ : 

 3125برلم       25255223ٌاسر على احمد رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  265

برلم       25255223سامى عبد الرحٌم فإاد عبد الرواؾ  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  266

3125 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255223ھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ : جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مسا -  264

 3125برلم   

 3125برلم       25255223دمحم ابراھٌم دمحم ابراھٌم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  262

وعضومنتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  دمحم عبد الستار حسن الجابوصى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة -  262

 3125برلم       25255223

 3125برلم       25255223محى الدٌن فرٌد دمحم احمد ابوزٌد  شركة مساھمة  مدٌر فرع  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  245

برلم       25255223نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  241

3125 

برلم       25255223عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  242

3125 

 3125برلم       25255223ٌاسر على احمد رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  243

برلم       25255223بد الرواؾ  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ : سامى عبد الرحٌم فإاد ع -  244

3125 

    25255223جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  245

 3125برلم   

 3125برلم       25255223ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  دمحم ابراھٌم دمحم ابراھٌم  شركة مساھمة  عضو مجلس -  246

دمحم عبد الستار حسن الجابوصى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  244

 3125برلم       25255223

 3125برلم       25255223تارٌخ : محى الدٌن فرٌد دمحم احمد ابوزٌد  شركة مساھمة  مدٌر فرع  وعضو منتدب ،  -  242

برلم       25255223نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  242

3125 

برلم       25255223عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب ، تارٌخ :  -  225

3125 

برلم       25255223ٌاسر على احمد رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  221

3125 

    25255223سامى عبد الرحٌم فإاد عبد الرواؾ  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  222

 3125برلم   

ٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ : جمال سلٌم احمد سل -  223

 3125برلم       25255223

برلم       25255223دمحم ابراھٌم دمحم ابراھٌم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  224

3125 

وصى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ : دمحم عبد الستار حسن الجاب -  225

 3125برلم       25255223

برلم       25255223محى الدٌن فرٌد دمحم احمد ابوزٌد  شركة مساھمة  مدٌر فرع  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  226

3125 
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برلم       25255223ٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ : نٌرة جمال سلٌم احمد سل -  224

3125 

برلم       25255223عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  222

3125 

برلم       25255223مجلس ادارة  وعضو منتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ : ٌاسر على احمد رجب  شركة مساھمة  عضو  -  222

3125 

سامى عبد الرحٌم فإاد عبد الرواؾ  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  225

 3125برلم       25255223

ارة وعضو منتدب  وعضو منتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ : جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس اد -  221

 3125برلم       25255223

برلم       25255223دمحم ابراھٌم دمحم ابراھٌم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  222

3125 

ٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وعضو منتدب للشئون المالٌة ، دمحم عبد الستار حسن الجابوصى  شركة مساھمة  نائب رئ -  223

 3125برلم       25255223تارٌخ : 

    25255223محى الدٌن فرٌد دمحم احمد ابوزٌد  شركة مساھمة  مدٌر فرع  وعضو منتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  224

 3125برلم   

    25255223عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ : نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة   -  225

 3125برلم   

    25255223عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب للشئون المالٌة ، تارٌخ :  -  226

 3125برلم   

على ان تكون -جدٌد مدة مجلس ادارة الشركة وأعادة تشكٌله ٌاسر على احمد رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  ت -  224

 -صبلحٌات المجلس الجدٌد المعٌن كما ٌلى :

رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب ، والسٌد/ دمحم عبد الستار  -وٌمتلن حك التولٌع عن الشركة السٌد/ جمال سلٌم احمد سلٌمان 

عضو مجلس األدارة  -المنتدب   والسٌدة / عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  نائب رئٌس مجلس األدارة والعضو -حسن الجابوصى 

 عضو مجلس ادارة وعضو منتدب للشئون المالٌة -والعضو المنتدب للشئون المالٌة والسٌدة/ نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان 

 3125برلم       25255223مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  

-د عبد الرواؾ  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة وأعادة تشكٌله سامى عبد الرحٌم فإا -  222

 -على ان تكون صبلحٌات المجلس الجدٌد المعٌن كما ٌلى :

رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب ، والسٌد/ دمحم عبد الستار  -وٌمتلن حك التولٌع عن الشركة السٌد/ جمال سلٌم احمد سلٌمان 

عضو مجلس األدارة  -نائب رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب   والسٌدة / عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  -حسن الجابوصى 

 عضو مجلس ادارة وعضو منتدب للشئون المالٌة -والعضو المنتدب للشئون المالٌة والسٌدة/ نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان 

 3125برلم       25255223مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  

جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة وأعادة تشكٌله  -  222

 -على ان تكون صبلحٌات المجلس الجدٌد المعٌن كما ٌلى :-
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 262 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

دارة والعضو المنتدب ، والسٌد/ دمحم عبد الستار رئٌس مجلس األ -وٌمتلن حك التولٌع عن الشركة السٌد/ جمال سلٌم احمد سلٌمان 

عضو مجلس األدارة  -نائب رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب   والسٌدة / عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  -حسن الجابوصى 

 ن المالٌةعضو مجلس ادارة وعضو منتدب للشئو -والعضو المنتدب للشئون المالٌة والسٌدة/ نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان 

 3125برلم       25255223مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  

على ان -دمحم ابراھٌم دمحم ابراھٌم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة وأعادة تشكٌله  -  1555

 -تكون صبلحٌات المجلس الجدٌد المعٌن كما ٌلى :

رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب ، والسٌد/ دمحم عبد الستار  -/ جمال سلٌم احمد سلٌمان وٌمتلن حك التولٌع عن الشركة السٌد

عضو مجلس األدارة  -نائب رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب   والسٌدة / عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  -حسن الجابوصى 

 عضو مجلس ادارة وعضو منتدب للشئون المالٌة -لٌمان والعضو المنتدب للشئون المالٌة والسٌدة/ نٌرة جمال سلٌم احمد س

 3125برلم       25255223مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  

دمحم عبد الستار حسن الجابوصى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة  -  1551

 -الجدٌد المعٌن كما ٌلى :على ان تكون صبلحٌات المجلس -وأعادة تشكٌله 

رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب ، والسٌد/ دمحم عبد الستار  -وٌمتلن حك التولٌع عن الشركة السٌد/ جمال سلٌم احمد سلٌمان 

عضو مجلس األدارة  -نائب رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب   والسٌدة / عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  -حسن الجابوصى 

 عضو مجلس ادارة وعضو منتدب للشئون المالٌة -لعضو المنتدب للشئون المالٌة والسٌدة/ نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان وا

 3125برلم       25255223مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  

على ان -ادة تشكٌله محى الدٌن فرٌد دمحم احمد ابوزٌد  شركة مساھمة  مدٌر فرع  تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة وأع -  1552

 -تكون صبلحٌات المجلس الجدٌد المعٌن كما ٌلى :

رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب ، والسٌد/ دمحم عبد الستار  -وٌمتلن حك التولٌع عن الشركة السٌد/ جمال سلٌم احمد سلٌمان 

عضو مجلس األدارة  -سلٌم احمد سلٌمان  نائب رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب   والسٌدة / عنان جمال -حسن الجابوصى 

 عضو مجلس ادارة وعضو منتدب للشئون المالٌة -والعضو المنتدب للشئون المالٌة والسٌدة/ نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان 

 3125برلم       25255223مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  

على -س ادارة  تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة وأعادة تشكٌله نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجل -  1553

 -ان تكون صبلحٌات المجلس الجدٌد المعٌن كما ٌلى :

رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب ، والسٌد/ دمحم عبد الستار  -وٌمتلن حك التولٌع عن الشركة السٌد/ جمال سلٌم احمد سلٌمان 

عضو مجلس األدارة  -ارة والعضو المنتدب   والسٌدة / عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان نائب رئٌس مجلس األد -حسن الجابوصى 

 عضو مجلس ادارة وعضو منتدب للشئون المالٌة -والعضو المنتدب للشئون المالٌة والسٌدة/ نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان 

 3125برلم       25255223مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  

على -ل سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة وأعادة تشكٌله عنان جما -  1554

 -ان تكون صبلحٌات المجلس الجدٌد المعٌن كما ٌلى :

لستار رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب ، والسٌد/ دمحم عبد ا -وٌمتلن حك التولٌع عن الشركة السٌد/ جمال سلٌم احمد سلٌمان 

عضو مجلس األدارة  -نائب رئٌس مجلس األدارة والعضو المنتدب   والسٌدة / عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  -حسن الجابوصى 

 عضو مجلس ادارة وعضو منتدب للشئون المالٌة -والعضو المنتدب للشئون المالٌة والسٌدة/ نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان 

 3125برلم       25255223مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ :  

ٌاسر على احمد رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وذلن امام البنون والمإسسات المالٌة وامام كافة الجهات  -  1555

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بما فً ذلن التولٌع باسم الشركة على عمود بٌع وشراء األصول الثابتة امام الشهر العمارى ولهم الحك فً 
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 263 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ٌل الؽٌر ، كما تكون اختصاصات السٌد/ دمحم إبراھٌم دمحم إبراھٌم المٌام بكافة المعامبلت التجارٌة مع كافة الشركات والتعامل مع توك

كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة كؤدارات المرور والتؤمٌنات األجتماعٌة ومكاتب العمل واألحٌاء واستخراج التراخٌص 

 3125برلم       25255223، تارٌخ :  وؼٌرھا فٌما ٌخص الشركة

سامى عبد الرحٌم فإاد عبد الرواؾ  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وذلن امام البنون والمإسسات المالٌة وامام كافة  -  1556

العمارى ولهم  الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بما فً ذلن التولٌع باسم الشركة على عمود بٌع وشراء األصول الثابتة امام الشهر

الحك فً توكٌل الؽٌر ، كما تكون اختصاصات السٌد/ دمحم إبراھٌم دمحم إبراھٌم المٌام بكافة المعامبلت التجارٌة مع كافة الشركات 

والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة كؤدارات المرور والتؤمٌنات األجتماعٌة ومكاتب العمل واألحٌاء واستخراج 

 3125برلم       25255223ٌص وؼٌرھا فٌما ٌخص الشركة ، تارٌخ : التراخ

جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وذلن امام البنون والمإسسات المالٌة وامام  -  1554

ء األصول الثابتة امام الشهر العمارى كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بما فً ذلن التولٌع باسم الشركة على عمود بٌع وشرا

 ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر ، كما تكون اختصاصات السٌد/ دمحم إبراھٌم دمحم إبراھٌم المٌام بكافة المعامبلت التجارٌة مع كافة الشركات

مل واألحٌاء واستخراج والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة كؤدارات المرور والتؤمٌنات األجتماعٌة ومكاتب الع

 3125برلم       25255223التراخٌص وؼٌرھا فٌما ٌخص الشركة ، تارٌخ : 

دمحم ابراھٌم دمحم ابراھٌم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وذلن امام البنون والمإسسات المالٌة وامام كافة الجهات  -  1552

ة على عمود بٌع وشراء األصول الثابتة امام الشهر العمارى ولهم الحك فً الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بما فً ذلن التولٌع باسم الشرك

توكٌل الؽٌر ، كما تكون اختصاصات السٌد/ دمحم إبراھٌم دمحم إبراھٌم المٌام بكافة المعامبلت التجارٌة مع كافة الشركات والتعامل مع 

جتماعٌة ومكاتب العمل واألحٌاء واستخراج التراخٌص كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة كؤدارات المرور والتؤمٌنات األ

 3125برلم       25255223وؼٌرھا فٌما ٌخص الشركة ، تارٌخ : 

دمحم عبد الستار حسن الجابوصى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وذلن امام البنون والمإسسات  -  1552

ر حكومٌة بما فً ذلن التولٌع باسم الشركة على عمود بٌع وشراء األصول الثابتة امام المالٌة وامام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌ

الشهر العمارى ولهم الحك فً توكٌل الؽٌر ، كما تكون اختصاصات السٌد/ دمحم إبراھٌم دمحم إبراھٌم المٌام بكافة المعامبلت التجارٌة 

الحكومٌة كؤدارات المرور والتؤمٌنات األجتماعٌة ومكاتب العمل  مع كافة الشركات والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر

 3125برلم       25255223واألحٌاء واستخراج التراخٌص وؼٌرھا فٌما ٌخص الشركة ، تارٌخ : 

جهات محى الدٌن فرٌد دمحم احمد ابوزٌد  شركة مساھمة  مدٌر فرع  وذلن امام البنون والمإسسات المالٌة وامام كافة ال -  1515

الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بما فً ذلن التولٌع باسم الشركة على عمود بٌع وشراء األصول الثابتة امام الشهر العمارى ولهم الحك فً 

توكٌل الؽٌر ، كما تكون اختصاصات السٌد/ دمحم إبراھٌم دمحم إبراھٌم المٌام بكافة المعامبلت التجارٌة مع كافة الشركات والتعامل مع 

لجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة كؤدارات المرور والتؤمٌنات األجتماعٌة ومكاتب العمل واألحٌاء واستخراج التراخٌص كافة ا

 3125برلم       25255223وؼٌرھا فٌما ٌخص الشركة ، تارٌخ : 

لمالٌة وامام كافة نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وذلن امام البنون والمإسسات ا -  1511

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بما فً ذلن التولٌع باسم الشركة على عمود بٌع وشراء األصول الثابتة امام الشهر العمارى ولهم 

ت الحك فً توكٌل الؽٌر ، كما تكون اختصاصات السٌد/ دمحم إبراھٌم دمحم إبراھٌم المٌام بكافة المعامبلت التجارٌة مع كافة الشركا

والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة كؤدارات المرور والتؤمٌنات األجتماعٌة ومكاتب العمل واألحٌاء واستخراج 

 3125برلم       25255223التراخٌص وؼٌرھا فٌما ٌخص الشركة ، تارٌخ : 

م البنون والمإسسات المالٌة وامام كافة عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وذلن اما -  1512

الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة بما فً ذلن التولٌع باسم الشركة على عمود بٌع وشراء األصول الثابتة امام الشهر العمارى ولهم 

جارٌة مع كافة الشركات الحك فً توكٌل الؽٌر ، كما تكون اختصاصات السٌد/ دمحم إبراھٌم دمحم إبراھٌم المٌام بكافة المعامبلت الت

والتعامل مع كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة كؤدارات المرور والتؤمٌنات األجتماعٌة ومكاتب العمل واألحٌاء واستخراج 

 3125برلم       25255223التراخٌص وؼٌرھا فٌما ٌخص الشركة ، تارٌخ : 

ومدٌر الفرع الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش  -ة  وعضو منتدبٌاسر على احمد رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادار -  1513

برلم       25255223بجوار مسجد المرٌة ( . ، تارٌخ :  23مطروح الساحلى ) المحل رلم  -طرٌك أسكندرٌة  45بالكٌلو  3

3125 
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الفرع الكائن فى لرٌة  ومدٌر -سامى عبد الرحٌم فإاد عبد الرواؾ  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب -  1514

    25255223بجوار مسجد المرٌة ( . ، تارٌخ :  23مطروح الساحلى ) المحل رلم  -طرٌك أسكندرٌة  45بالكٌلو  3مرسٌلٌا بٌتش 

 3125برلم   

ومدٌر الفرع الكائن فى  -جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  وعضو منتدب -  1515

بجوار مسجد المرٌة ( . ، تارٌخ :  23مطروح الساحلى ) المحل رلم  -طرٌك أسكندرٌة  45بالكٌلو  3رٌة مرسٌلٌا بٌتش ل

 3125برلم       25255223

ومدٌر الفرع الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش  -دمحم ابراھٌم دمحم ابراھٌم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب -  1516

برلم       25255223بجوار مسجد المرٌة ( . ، تارٌخ :  23مطروح الساحلى ) المحل رلم  -طرٌك أسكندرٌة  45 بالكٌلو 3

3125 

ومدٌر الفرع  -دمحم عبد الستار حسن الجابوصى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  وعضو منتدب -  1514

بجوار مسجد المرٌة ( . ، تارٌخ :  23مطروح الساحلى ) المحل رلم  -ك أسكندرٌة طرٌ 45بالكٌلو  3الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش 

 3125برلم       25255223

ومدٌر الفرع الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش  -محى الدٌن فرٌد دمحم احمد ابوزٌد  شركة مساھمة  مدٌر فرع  وعضو منتدب -  1512

برلم       25255223بجوار مسجد المرٌة ( . ، تارٌخ :  23) المحل رلم  مطروح الساحلى -طرٌك أسكندرٌة  45بالكٌلو  3

3125 

ومدٌر الفرع الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا  -نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب -  1512

برلم       25255223د المرٌة ( . ، تارٌخ : بجوار مسج 23مطروح الساحلى ) المحل رلم  -طرٌك أسكندرٌة  45بالكٌلو  3بٌتش 

3125 

ومدٌر الفرع الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا  -عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب -  1525

برلم       25255223بجوار مسجد المرٌة ( . ، تارٌخ :  23مطروح الساحلى ) المحل رلم  -طرٌك أسكندرٌة  45بالكٌلو  3بٌتش 

3125 

طرٌك  124بالكٌلو  4ٌاسر على احمد رجب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش  -  1521

 3125برلم       25255223(. ، تارٌخ :  2م446مطروح الساحلى ) محل داخل المول بمساحة )  -أسكندرٌة 

 124بالكٌلو  4اؾ  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش سامى عبد الرحٌم فإاد عبد الرو -  1522

 3125برلم       25255223(. ، تارٌخ :  2م446مطروح الساحلى ) محل داخل المول بمساحة )  -طرٌك أسكندرٌة 

بالكٌلو  4لرٌة مرسٌلٌا بٌتش جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الكائن فى  -  1523

 3125برلم       25255223(. ، تارٌخ :  2م446مطروح الساحلى ) محل داخل المول بمساحة )  -طرٌك أسكندرٌة  124

طرٌك  124بالكٌلو  4دمحم ابراھٌم دمحم ابراھٌم  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش  -  1524

 3125برلم       25255223(. ، تارٌخ :  2م446وح الساحلى ) محل داخل المول بمساحة ) مطر -أسكندرٌة 

دمحم عبد الستار حسن الجابوصى  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة وعضومنتدب  الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش  -  1525

برلم       25255223(. ، تارٌخ :  2م446حة ) مطروح الساحلى ) محل داخل المول بمسا -طرٌك أسكندرٌة  124بالكٌلو  4

3125 

طرٌك  124بالكٌلو  4محى الدٌن فرٌد دمحم احمد ابوزٌد  شركة مساھمة  مدٌر فرع  الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش  -  1526

 3125برلم       25255223(. ، تارٌخ :  2م446مطروح الساحلى ) محل داخل المول بمساحة )  -أسكندرٌة 

طرٌك  124بالكٌلو  4نٌرة جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش  -  1524

 3125برلم       25255223(. ، تارٌخ :  2م446مطروح الساحلى ) محل داخل المول بمساحة )  -أسكندرٌة 

طرٌك  124بالكٌلو  4مجلس ادارة  الكائن فى لرٌة مرسٌلٌا بٌتش عنان جمال سلٌم احمد سلٌمان  شركة مساھمة  عضو  -  1522

 3125برلم       25255223(. ، تارٌخ :  2م446مطروح الساحلى ) محل داخل المول بمساحة )  -أسكندرٌة 
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 اسبلم عبدالهادى عبدالهادى -  1522

مع الؽٌر وله منفرد فى ھذا الصدد اوسع السلطات شهاب الدٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌمثل المدٌر الشركة فى عبللتها  

 الدارة الشركة والتعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة او المانون او الئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

المطاع العام ولطاع وللمدٌر منفرد الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة و

االعمال والمطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من سحب واٌداع وفتح حسابات وكافه صور 

 13554برلم       25255223التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ والتولٌع ، تارٌخ : 

 اسبلم عبدالهادى عبدالهادى -  1535

مسئولٌة محدودة  مدٌر  على الشٌكات واالفراج عن راس المال وحك االلتراض والرھن وكل ذلن باسم الشركة شهاب الدٌن  ذات  

ولصالحها وكذلن له حك التولٌع على عمود الشراء والبٌع والرھن الصول الشركة وممتلكاتها العمارٌة وله الحك فى تعٌٌن وعزل 

وكل ذلن باسم الشركة ولصالحها وله حك لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل  مستخدمى ووكبلء الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم

وبٌع وتسدٌد كافه السندات االذنٌة والتجارٌة وابرام كافه العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعبلت الشركة بالنمد او باالجل 

 13554برلم       25255223وله حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

محمود دمحم دمحم مصطفً  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة عضوٌة مجلس ادارة الشركة لمدة ثبلث سنوات  -  1531

 132232برلم       25255223مع االحتفاظ بكافة الصبلحٌات الممنوحة لسٌادتهم ، تارٌخ : 

 4145برلم       25255224شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : احمد عبد الفتاح سلٌمان عبد الؽفار   -  1532

اٌهاب   ٌوسؾ  مرسى احمد  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  لرئٌس مجلس االدارة منفردا حك  -  1533

رسمٌة  و الوزارات و االجهزة التنفٌذٌة التولٌع عن الشركة على معامبلت الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة و ال

التابعة للدولة و كافة االجهزة التابعة لبلحٌاء فى كافة محافظات الجمهورٌة و له الحك فى اجراء كافة العمود و المعامبلت الداخلة 

فاتهم و لبض ضمن ؼرض الشركة على االخص تعٌٌن وولؾ و عزل وكبلء و مستخدمى الشركة و تحدٌد متباتهم و اجورھم و مكا

 1422برلم       25255224و دفع كافة المبالػ و تولٌع و تحوٌل و بٌع كافة السندات االذنٌة التجارٌة ، تارٌخ : 

اٌهاب   ٌوسؾ  مرسى احمد  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و ابرام جمٌع العمود و المشاركات و  -  1534

ائب و الهٌئة العامةللتامٌنات االجتماعٌة و كافة ادارات المرور و خطابات الضمان و التولٌع الصفمات مع مصلحة الجمارن و الضر

على كافة المستندات البلزمة لذلن و التولٌع على السحب من البنون و االعتمادات المستندٌة و االٌداع و استبلم و تسلٌم المستندات و 

لبنون و كذلن له منفردا حك بٌع اصول الشركة و التولٌع على عمود الشراء و البٌع تظهٌر الشٌكات فٌمثل الشركة فٌها منفردا امام ا

 1422برلم       25255224و المعاوضة للعمارات و المنموالت و ؼٌإھا باسم و الؼراض ، تارٌخ : 

الشهر العمارى و اٌهاب   ٌوسؾ  مرسى احمد  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  الشركة وذلن  امام  -  1535

 التوثٌك و حك تمثٌل الشركة امام الؽٌر و لطاع االعمال العام و الخاص  و له الحك فى السلطات و الصبلحٌات اتٌسٌر امور الشركة

 1422برلم       25255224وٌكون لرئٌس مجلس االدارة منفردا حك الرھن وااللتراض ، تارٌخ :  

الهادى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل المدٌر الشركة فى عبللتها مع الؽٌر و له جمال دمحم مصطفى ابراھٌم عبد -  1536

منفردا دون بالى الشركاء فى ھذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة و التعامل باسمها فٌما عدا ما احتفظ به صراحة عمد الشركة 

 او المانون او الئحته التفٌذٌة للجمعٌة العامة.

ة الشركة بكافة النواحى االدارٌة و الفنٌة و المالٌة للمدٌر و ٌتمتع بصفته مدٌر عام للشركة و له كافة الصبلحٌات و تموم ادار

 السلطات فى ادارة الشركة و لد حددت صبلحٌات المدٌر العام كالتالى:

 2323برلم       25255224المٌام بجمٌع االعمال االدارٌة و من كافة النواحى االدارٌة ، تارٌخ :  -1

جمال دمحم مصطفى ابراھٌم عبدالهادى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  و الفنٌة و المالٌة و بدون الحد من شمولٌة  -  1534

 السلطات و الصبلحٌات المعطاه له و ھى على سبٌل المثال و لٌس الحصر.

 المٌام بكافة االعمال البلزمة لتحمٌك اؼراض الشركة واھدافها. -2
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ابرام العمود التجارٌة باسم الشركة منفردا و ھى العمود التى تكون ضمن نشاط الشركة و المتعلمة بها و على سبٌل المثال  -3

الشراء و البٌع لبلصول و الممتلكات بجمٌع انواعها . سواء عمارٌة او زراعٌة اوتجارٌة او صناعٌة او مركبات او معدات كهربائٌة 

 و مٌكانٌكٌة.

 2323برلم       25255224شركة م/ جمال دمحم مصطفى ، تارٌخ : لمدٌر ال  -4

جمال دمحم مصطفى ابراھٌم عبدالهادى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ابراھٌم التصرؾ بالبٌع لنفسه او للؽٌر عن  -  1532

او صناعٌة او مركبات او معدات  االراضى و العمارات و المبانى و الممتلكات بجمٌع انواعها سواء عمارٌة او زراعٌة اوتجارٌة

 كهربائٌة و مٌكانٌكٌةو المملوكة للشركة. و توكٌل الؽٌرفى كل او بعض ما ذكر 

تمثٌل الشركة لدى كافة الوزارات و المإسسات الحكومٌة و المحلٌة و االتحادٌة و المإسسات الخاصة و الشركات و  -5

اق و المعامبلت و تمثٌل الشركة امام المضاء بكافة درجاته فى كافة المضاٌا ، البنون و الشهر العمارى و التولٌع على كافة االور

 2323برلم       25255224تارٌخ : 

جمال دمحم مصطفى ابراھٌم عبدالهادى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  التى تمام من الشركة او علٌها و توكٌل محام او  -  1532

 اكثر عن الشركة او عزله.

المٌزانٌة السنوٌة و حساب و حساب االرباح و الخسائر كما ٌموم بوضع تمرٌر سنوى عن نشاط الشركة و مركزھا اعداد  -6

المالى و ممترحاته فى شؤن توزٌع االرباح و الخسائر و ذلن كله خبلل شهرٌن من تارٌخ انتهاء السنة المالٌة و على المدٌر خبلل 

 ٌة و حساب االرباح و الخسائر او ٌودعهم لدى كل من الجهات المعنٌة.العشرة اٌام التالٌة للتصدٌك على المٌزان

 2323برلم       25255224بموم المدٌر العام المعٌن  بفتح حساب او حسابات مصرفٌة ، تارٌخ :  -4

ن الحسابات و جمال دمحم مصطفى ابراھٌم عبدالهادى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  لدى اى بنن او بنون و الفال تل -  1545

ادارة تشؽٌل كافة الحسابات المصرفٌة للشركة و اجراء كافة المعامبلت مع البنون بالنٌابة عنها و اصدار و تولٌع و تظهٌر الشٌكات 

و الكمبٌاالت و السحب و االٌداع و التحوٌبلت و كتب االعتماد و انجاز و تولٌع كافةالطلبات و المستندات لتلن االؼراض و ٌسحب 

بل و ٌظهر و ٌصدر التعلٌمات للبنن او البنون فٌما ٌتعلك باداء بعض او كافة المعامبلت المصرفٌة باسم و بالنٌابة عن الشركة و و ٌم

 2323برلم       25255224ٌنكر او ٌمر بكافة الدٌون و االلتزامات المستحمة ، تارٌخ : 

 حدودة  مدٌر عام  للدفع من الشركة الى البنن او البنون.جمال دمحم مصطفى ابراھٌم عبدالهادى  ذات مسئولٌة م -  1541

ٌموم المدٌر بالتولٌع على كافة المعامبلت المتعلمة بالجوازات و الجنسٌة و االلامة ووزارة العمل و المحلٌات و االحٌاء و  -2

لجمارن و المحاكم بكافة درجاتها و السجل التجارى و الهٌئة العامة لبلستثمار و المناطك الحرة و ؼرفة التجارة و الصناعة و ا

ادارات المرور و الشرطة و الموانى و المطارات و ھذا على سبٌل المثال و لٌس الحصر و للمدٌر استخدام كافة االشخاص الذٌن 

 2323برلم       25255224تحتاجهم الشركة و اختٌارھم و تحدٌد رواتبهم و مكافآتهم و الحك بانهاء ، تارٌخ : 

جمال دمحم مصطفى ابراھٌم عبدالهادى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  عمودھم و ٌحك للمدٌر ان ٌفوض احد الشركاء  -  1542

 2323برلم       25255224او الؽٌر بكل او بعض صبلحٌاته فى الشركة. ، تارٌخ : 

 14465برلم       25255224محمود عطاهلل عبدالجابر احمد  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1543

 14465برلم       25255224انور صابر احمد على  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تارٌخ :  -  1544

 14465برلم       25255224شرٌؾ عبدالمجٌد عبدالعزٌز شرشٌر  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   ، تارٌخ :  -  1545

ٌمثل رئٌس مجلس  -عبدالجابر احمد  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة محمود عطاهلل  -  1546

 اإلدارة الشركة امام المضاء

 وٌكون حك التولٌع عن الشركة لدي البنون للسٌد/ انور صابر احمد علً )رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب( منفردا 

ة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص علً معامبلت وٌكون حك التولٌع عن الشركة امام كاف

الشركة وضمن اؼراضها السٌد/ انور صابر احمد علً )رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب( منفردا وكذلن بالنسبة للتولٌـــع امام 

 14465برلم       25255224الجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع األعمال العام ، تارٌخ : 
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ٌمثل رئٌس  -انور صابر احمد على  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1544

 مجلس اإلدارة الشركة امام المضاء

 منفردا  وٌكون حك التولٌع عن الشركة لدي البنون للسٌد/ انور صابر احمد علً )رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب(

وٌكون حك التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص علً معامبلت 

الشركة وضمن اؼراضها السٌد/ انور صابر احمد علً )رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب( منفردا وكذلن بالنسبة للتولٌـــع امام 

 14465برلم       25255224الحكومٌة ولطاع األعمال العام ، تارٌخ : الجهات الرسمٌة و

ٌمثل رئٌس  -شرٌؾ عبدالمجٌد عبدالعزٌز شرشٌر  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة  -  1542

 مجلس اإلدارة الشركة امام المضاء

 احمد علً )رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب( منفردا  وٌكون حك التولٌع عن الشركة لدي البنون للسٌد/ انور صابر

وٌكون حك التولٌع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة ولطاع االعمال العام والمطاع الخاص علً معامبلت 

ذلن بالنسبة للتولٌـــع امام الشركة وضمن اؼراضها السٌد/ انور صابر احمد علً )رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب( منفردا وك

 14465برلم       25255224الجهات الرسمٌة والحكومٌة ولطاع األعمال العام ، تارٌخ : 

محمود عطاهلل عبدالجابر احمد  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والمطاع الخاص وھٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة  -  1542

ارت تراخٌص األراضً والمبانً والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والمحلٌات ووزارة البٌئة واالجهرة الحكومٌة المرتبطة بٌه واد

ومصلحة الشهر العماري والمحاكم المضائٌة وكذلن فً التولٌع امام البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة وأي نوع من أنواع 

والرھن  والمرض والصــرؾ واإلٌداع  والسحــب والتولٌع علً  المعامبلت المالٌة وكذلن التولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة

 14465برلم       25255224الشٌكــات واإلفراج علً راس المال وله فتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

انور صابر احمد على  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمطاع الخاص وھٌئة المجتمعات العمرانٌة  -  1555

الجدٌدة واالجهرة الحكومٌة المرتبطة بٌه وادارت تراخٌص األراضً والمبانً والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والمحلٌات ووزارة 

البٌئة ومصلحة الشهر العماري والمحاكم المضائٌة وكذلن فً التولٌع امام البنون والمصارؾ والهٌئات المالٌة وأي نوع من أنواع 

كذلن التولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والرھن  والمرض والصــرؾ واإلٌداع  والسحــب والتولٌع علً المعامبلت المالٌة و

 14465برلم       25255224الشٌكــات واإلفراج علً راس المال وله فتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

والمطاع الخاص وھٌئة المجتمعات العمرانٌة   شرٌؾ عبدالمجٌد عبدالعزٌز شرشٌر  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة -  1551

الجدٌدة واالجهرة الحكومٌة المرتبطة بٌه وادارت تراخٌص األراضً والمبانً والهٌئة العامة للتنمٌة الصناعٌة والمحلٌات ووزارة 

مالٌة وأي نوع من أنواع البٌئة ومصلحة الشهر العماري والمحاكم المضائٌة وكذلن فً التولٌع امام البنون والمصارؾ والهٌئات ال

المعامبلت المالٌة وكذلن التولٌع علً عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والرھن  والمرض والصــرؾ واإلٌداع  والسحــب والتولٌع علً 

 14465برلم       25255224الشٌكــات واإلفراج علً راس المال وله فتح وؼلك الحسابات ، تارٌخ : 

لجابر احمد  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  واستخراج دفتر الشٌكات امام البنون وكذلن التولٌع محمود عطاهلل عبدا -  1552

علً عمود بٌع و شراء للعمارات والمنموالت واألصول الثابتة وؼٌرھا وكذلن فً التولٌع علً عمود بٌع و شراء االراضً و 

علً عمود التؤسٌس والتعدٌل الشهر العماري وإدارات المرور ومصلحة السٌارات لصالح الشركة وإبرام توكٌبلت بٌعها والتولٌع أمام 

الضرائب بكافة انواعها واللجان الداخلٌة ولجان الطعن ومصلحة التسجٌل التجاري  ومصلحة الجوازات السفر واالحوال المدٌنة 

 14465برلم       25255224ووزارة الموي العاملة ومكاتب العمل و الهٌئة العامة لبلستثمار ، تارٌخ : 

انور صابر احمد على  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  واستخراج دفتر الشٌكات امام البنون وكذلن  -  1553

التولٌع علً عمود بٌع و شراء للعمارات والمنموالت واألصول الثابتة وؼٌرھا وكذلن فً التولٌع علً عمود بٌع و شراء االراضً و 

الشركة وإبرام توكٌبلت بٌعها والتولٌع أمام علً عمود التؤسٌس والتعدٌل الشهر العماري وإدارات المرور ومصلحة  السٌارات لصالح

الضرائب بكافة انواعها واللجان الداخلٌة ولجان الطعن ومصلحة التسجٌل التجاري  ومصلحة الجوازات السفر واالحوال المدٌنة 

 14465برلم       25255224لهٌئة العامة لبلستثمار ، تارٌخ : ووزارة الموي العاملة ومكاتب العمل و ا

شرٌؾ عبدالمجٌد عبدالعزٌز شرشٌر  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  واستخراج دفتر الشٌكات امام البنون وكذلن  -  1554

لً عمود بٌع و شراء االراضً و التولٌع علً عمود بٌع و شراء للعمارات والمنموالت واألصول الثابتة وؼٌرھا وكذلن فً التولٌع ع

السٌارات لصالح الشركة وإبرام توكٌبلت بٌعها والتولٌع أمام علً عمود التؤسٌس والتعدٌل الشهر العماري وإدارات المرور ومصلحة 
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مدٌنة الضرائب بكافة انواعها واللجان الداخلٌة ولجان الطعن ومصلحة التسجٌل التجاري  ومصلحة الجوازات السفر واالحوال ال

 14465برلم       25255224ووزارة الموي العاملة ومكاتب العمل و الهٌئة العامة لبلستثمار ، تارٌخ : 

محمود عطاهلل عبدالجابر احمد  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة  -  1555

 14465برلم       25255224الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ :  واصدار توكٌبلت لضاٌا ولهم حك توكٌل او تفوٌض

انور صابر احمد على  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة  -  1556

 14465برلم       25255224:  واصدار توكٌبلت لضاٌا ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ

شرٌؾ عبدالمجٌد عبدالعزٌز شرشٌر  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والمناطك الحرة والهٌئة العامة للرلابة المالٌة  -  1554

 14465برلم       25255224واصدار توكٌبلت لضاٌا ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فً كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

احمد رمضان على خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  ٌمثل مدٌر الشركة األول السٌد / أحمد رمضان علً خلٌل  -  1552

منفردا الشركة فً عبللتها مع الؽٌر وله فً ھذا الصدد أوسع السلطات الداره الشركه و التعامل باسمها فً ماعدا ما أحتفظ به 

 التنفٌذٌه للجمعٌه العامه. صراحه عمد الشركة أو المانون او الئحته

وله اجراء كافه العمود وفسخها والمعامبلت الداخله ضمن ؼرض الشركة ولبض و دفع كافه المبالػ و التعامل مع جمٌع الجهات 

ارٌخ الحكومٌه و الؽٌر حكومٌه و تولٌع وتحوٌل و بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود و المشارطات ، ت

 3255برلم       25255224: 

 احمد رمضان على خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او االجل. -  1552

بؤي نوع  وله الحك منفردا شراء و بٌع المواد و المهمات و البضائع و المنموالت و التعامل مع البنون و المصارؾ و الهٌئات المالٌه

من المعامبلت المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع علً الشٌكات و فتح و ؼلك الحسابات و االفراج عن رأس مال الشركه و الرھن 

و االلتراض و التصرؾ فً اي اصل من اصول الشركه والتولٌع أمام الشهر العماري علً جمٌع عمود البٌع و الشراء و فسخ و 

 3255برلم       25255224التملٌن  أمام الشهر العماري ، تارٌخ :  تعدٌل عمود االٌجارأو

 احمد رمضان على خلٌل  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر عام  . -  1565

و للمدٌر األول منفردا الحك فً تعٌٌن وولؾ و عزل وكبلء و مستخدمً الشركه و موظفٌها و تحدٌد مرتباتهم و مكافاتهم و 

 اجورھم.

 3255برلم       25255224محمود فضل السٌد مدٌرا ألدارة العبللات العامة بالشركة فمط . ، تارٌخ :  والسٌدة / سعاد

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1561

132243 

برلم       25255224لس ادارة  استماله ، تارٌخ : عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مج -  1562

132243 

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1563

132243 

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1564

132243 

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1565

132243 

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1566

132243 
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برلم       25255224عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  ممدوح حسنى خلٌل -  1564

132243 

برلم       25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1562

132243 

برلم       25255224ضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ : ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة ت -  1562

132243 

    25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1545

 132243برلم   

    25255224ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ : ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس  -  1541

 132243برلم   

    25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1542

 132243برلم   

برلم       25255224استماله ، تارٌخ :  ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  -  1543

132243 

برلم       25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1544

132243 

برلم       25255224 ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ : -  1545

132243 

    25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1546

 132243برلم   

    25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1544

 132243م   برل

    25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1542

 132243برلم   

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1542

 132243برلم       25255224 عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : جمال عزت دمحم -  1525

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1521

 132243برلم       25255224استماله ، تارٌخ : جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة   -  1522

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1523

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1524

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1525

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1526

 132243برلم       25255224من  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضا -  1524



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1522

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1522

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1525

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1521

 132243برلم       25255224شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  عمرو لطفى احمد على  -  1522

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1523

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1524

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1525

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1526

 132243برلم       25255224من  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : عمرو لطفى احمد على  شركة تضا -  1524

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1522

 132243 برلم      25255224عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1522

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1155

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1151

 132243برلم       25255224جلس ادارة  استماله ، تارٌخ : عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو م -  1152

 132243برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1153

 132243برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1154

 132243برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1155

 132243برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1156

 132243برلم       25255224استماله ، تارٌخ :  سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  -  1154

 132243برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1152

 132243برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1152

 132243برلم       25255224د احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : سٌ -  1115

 132243برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1111

 132243برلم       25255224تارٌخ :  سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، -  1112

 132243برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1113

 132243برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1114

 132243برلم       25255224سنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : على ممدوح ح -  1115



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 132243برلم       25255224على ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1116

 132243برلم       25255224استماله ، تارٌخ :   على ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة -  1114

 132243برلم       25255224على ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1112

 132243برلم       25255224على ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1112

 132243برلم       25255224على ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1125

 132243برلم       25255224على ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1121

 132243برلم       25255224ضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : على ممدوح حسنى خلٌل  شركة ت -  1122

 132243برلم       25255224على ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1123

 132243برلم       25255224ٌخ : على ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تار -  1124

 132243برلم       25255224على ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1125

 132243برلم       25255224على ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1126

 132243برلم       25255224اسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : ب -  1124

 132243برلم       25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1122

 132243برلم       25255224ضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  ع -  1122

 132243برلم       25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1135

 132243برلم       25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1131

 132243برلم       25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1132

 132243برلم       25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1133

 132243برلم       25255224لوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : باسم ابو ا -  1134

 132243برلم       25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1135

 132243برلم       25255224ادارة  استماله ، تارٌخ : باسم ابو الوفا مؽازى بركات  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس  -  1136

 132243برلم       25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1134

 132243رلم   ب    25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1132

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1132

132243 

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1145

132243 

برلم       25255224ل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : عمرو ممدوح حسنى خلٌ -  1141

132243 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1142

132243 

برلم       25255224ستماله ، تارٌخ : عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  ا -  1143

132243 

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1144

132243 

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1145

132243 

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1146

132243 

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1144

132243 

برلم       25255224بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة  -  1142

132243 

برلم       25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1142

132243 

برلم       25255224تارٌخ :  عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  استماله ، -  1155

132243 

برلم       25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1151

132243 

برلم       25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1152

132243 

برلم       25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1153

132243 

    25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1154

 132243برلم   

    25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1155

 132243برلم   

    25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1156

 132243برلم   

برلم       25255224نى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ : ممدوح حس -  1154

132243 

برلم       25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1152

132243 

برلم       25255224شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  -  1152

132243 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1165

 132243برلم   

    25255224س مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ : ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌ -  1161

 132243برلم   

    25255224ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  استماله ، تارٌخ :  -  1162

 132243برلم   

 132243برلم       25255224له ، تارٌخ : جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استما -  1163

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1164

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1165

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1166

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1164

 132243برلم       25255224عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساھمة   -  1162

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1162

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1145

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1141

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1142

 132243برلم       25255224لبارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : جمال عزت دمحم عبد ا -  1143

 132243برلم       25255224جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1144

 132243برلم       25255224ٌخ : عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تار -  1145

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1146

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1144

 132243برلم       25255224ى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ : عمرو لطفى احمد عل -  1142

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1142

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1125

 132243برلم       25255224عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  استماله ، تارٌخ :  -  1121
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132243 

برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1241

132243 
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برلم       25255224عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : سٌد احمد دمحم  -  1242

132243 

برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1243

132243 

برلم       25255224مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساھمة  عضو -  1244

132243 

برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1245

132243 

برلم       25255224شكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة ت -  1246

132243 

برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1244

132243 

برلم       25255224رٌخ : سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تا -  1242

132243 

برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1242

132243 

م   برل    25255224سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1225

132243 

برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1221

132243 

برلم       25255224سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1222

132243 

    25255224لى ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : ع -  1223

 132243برلم   

    25255224على ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1224

 132243برلم   

    25255224حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  على ممدوح -  1225

 132243برلم   

    25255224على ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1226

 132243برلم   

    25255224لٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : على ممدوح حسنى خ -  1224

 132243برلم   

    25255224على ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1222

 132243برلم   

    25255224ركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : على ممدوح حسنى خلٌل  ش -  1222

 132243برلم   
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    25255224على ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1225

 132243برلم   

    25255224ن  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : على ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضام -  1221

 132243برلم   

    25255224على ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1222

 132243برلم   

    25255224ب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : على ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائ -  1223

 132243برلم   

    25255224على ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1224

 132243برلم   

    25255224مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو -  1225

 132243برلم   

    25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1226

 132243برلم   

    25255224ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس  -  1224

 132243برلم   

    25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1222

 132243برلم   

    25255224ة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة مساھمة  عضو مجلس ادار -  1222

 132243برلم   

    25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1355

 132243برلم   

    25255224ادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  اع -  1351

 132243برلم   

    25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1352

 132243برلم   

    25255224كٌل مجلس االدارة ، تارٌخ : باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  اعادة تش -  1353

 132243برلم   

    25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1354

 132243برلم   

    25255224مجلس االدارة ، تارٌخ : باسم ابو الوفا مؽازى بركات  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل  -  1355

 132243برلم   

    25255224باسم ابو الوفا مؽازى بركات  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1356

 132243برلم   

    25255224االدارة ، تارٌخ : عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس  -  1354

 132243برلم   
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    25255224عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1352

 132243برلم   

    25255224ة ، تارٌخ : عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدار -  1352

 132243برلم   

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1315

 132243برلم       25255224

تارٌخ : عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ،  -  1311

 132243برلم       25255224

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة ، تارٌخ :  -  1312

 132243برلم       25255224

شركة كما عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة ال -  1313

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1314

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ئب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نا -  1315

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1316

 132243  برلم     25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1314

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

رة الشركة كما عمرو ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادا -  1312

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة  -  1312

 132243برلم       25255224الشركة كما ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

لنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة ممدوح حسنى خلٌل عبدا -  1325

 132243برلم       25255224الشركة كما ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة  -  1321

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : الشركة كما ھى 

ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة  -  1322

 132243برلم       25255224الشركة كما ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

مة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة مساھ -  1323

 132243برلم       25255224الشركة كما ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة  -  1324

 132243برلم       25255224رٌخ : الشركة كما ھى بدون تؽٌر ، تا

ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة  -  1325

 132243برلم       25255224الشركة كما ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 
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ارة وعضو منتدب  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس اد -  1326

 132243برلم       25255224الشركة كما ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  شركة تضامن  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة  -  1324

 132243برلم       25255224الشركة كما ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة  -  1322

 132243برلم       25255224الشركة كما ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة  ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  -  1322

 132243برلم       25255224الشركة كما ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ممدوح حسنى خلٌل عبدالنعٌم  توصٌة بسٌطة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة  -  1335

 132243برلم       25255224الشركة كما ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1331

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ھى جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1332

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1333

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساھمة  عضو مجلس -  1334

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1335

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1336

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1334

 132243برلم       25255224ون تؽٌر ، تارٌخ : بد

جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1332

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى   جمال عزت دمحم عبد البارى  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة -  1332

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1345

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ل عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى جما -  1341

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

جمال عزت دمحم عبد البارى  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1342

 132243برلم       25255224ٌر ، تارٌخ : بدون تؽ

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1343

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 
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ئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات ر -  1344

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1345

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

اھمة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون عمرو لطفى احمد على  شركة مس -  1346

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1344

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1342

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1342

 132243برلم       25255224ؽٌر ، تارٌخ : ت

عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1355

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون عمرو لطفى احمد على  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات  -  1351

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1352

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  عمرو لطفى احمد على  توصٌة -  1353

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو لطفى احمد على  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1354

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1355

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1356

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1354

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

ت رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصا -  1352

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1352

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

ة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون سٌد احمد دمحم عرفه  شرك -  1365

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1361

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 
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سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1362

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

 سٌد احمد دمحم عرفه  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون -  1363

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1364

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

صات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصا -  1365

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

سٌد احمد دمحم عرفه  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى بدون  -  1366

 132243برلم       25255224تؽٌر ، تارٌخ : 

شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما على ممدوح حسنى خلٌل   -  1364

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

على ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1362

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

على ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1362

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

مجلس ادارة الشركة كما  على ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس -  1345

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

على ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1341

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما على ممدوح حسنى خلٌل  ش -  1342

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

على ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1343

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

على ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1344

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

مجلس ادارة الشركة كما على ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس  -  1345

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

على ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1346

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

صٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما على ممدوح حسنى خلٌل  تو -  1344

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

على ممدوح حسنى خلٌل  توصٌة بسٌطة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1342

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1342

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 
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س مجلس ادارة الشركة كما ھى باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌ -  1325

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1321

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

بركات  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى باسم ابو الوفا مؽازى  -  1322

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1323

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1324

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ت رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصا -  1325

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

باسم ابو الوفا مؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1326

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ؽازى بركات  شركة تضامن  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى باسم ابو الوفا م -  1324

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

باسم ابو الوفا مؽازى بركات  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1322

 132243برلم       25255224:  بدون تؽٌر ، تارٌخ

باسم ابو الوفا مؽازى بركات  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى  -  1322

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

تصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما ھى باسم ابو الوفا مؽازى بركات  توصٌة بسٌطة  عضو مجلس ادارة  تبمى اخ -  1325

 132243برلم       25255224بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1321

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما عمرو ممدوح  -  1322

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة تضامن  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1323

 132243برلم       25255224ارٌخ : ھى بدون تؽٌر ، ت

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1324

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

ى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبم -  1325

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

عمرو ممدوح حسنى خلٌل  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  تبمى اختصاصات رئٌس مجلس ادارة الشركة كما  -  1326

 132243برلم       25255224ھى بدون تؽٌر ، تارٌخ : 

محافظة البحٌرة ،  -الدلنجات -دالفتاح كامل االشلم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  عزبة شكر شارع االسعاؾ المدٌم بكر عب -  1324

 4224برلم       25255224تارٌخ : 
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محافظة البحٌرة ،  -الدلنجات -بكر عبدالفتاح كامل االشلم  توصٌة بسٌطة  مدٌر فرع  عزبة شكر شارع االسعاؾ المدٌم  -  1322

 4224برلم       25255224: تارٌخ 

اٌهاب   ٌوسؾ  مرسى احمد  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  ٌملن حك التولٌع على معامبلت  -  1322

الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتولٌع على ھذه المعامبلت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة  الحك فى ٌعٌن 

برلم       25255224ء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او مجتمعٌن . ، تارٌخ : عدة مدٌرٌن او وكبل

1422 

تعٌٌنة مدٌر مولع ممارسة النشاط : لطعة رلم  ------احمد احمد ادم ابوزٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   -  1455

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ولرار 1خروج عدد ----البحٌرة  -دى النطرون المنطمة الصناعٌة بوا  -المرحلة الرابعة -455

 13312برلم       25255224، تارٌخ :  ----الهٌئة 

تعٌٌنة مدٌر مولع ممارسة النشاط : لطعة رلم  ------احمد احمد ادم ابوزٌد  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن   -  1451

شرٌن موصى مذكور بعمد التعدٌل ولرار 1خروج عدد ----البحٌرة  -مة الصناعٌة بوادى النطرون المنط  -المرحلة الرابعة -455

 13312برلم       25255224، تارٌخ :  ----الهٌئة 

دمحم عاشور عبد هللا  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد عضوٌه الساده رئٌس واعضاء مجلس االداره الذٌن انتهت  -  1452

 4361برلم       25255224هم مع احتفاظ كل عضو بمهامه دون تؽٌر ، تارٌخ : مده عضوٌت

 حسٌن دمحم حجازى حسٌن  شركة مساھمة  مدٌر فرع  مولع  ممارسة النشاط الصناعى فى :ــ  -  1453

    25255225، تارٌخ :  طرٌك إسكندرٌة الماھرة الصحراوي ـــ مرؼم بحري الصناعٌة ـــ  أول العامرٌة ـــ  األسكندرٌة 26الكٌلو 

 2235برلم   

 14122برلم       25255225دمحم عبدالفتاح ٌوسؾ احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1454

 14122برلم       25255225دمحم ماجد عبدالرإوؾ دمحم مطر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر   ، تارٌخ :  -  1455

 سؾ احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌباشر المدٌران وظائفهم لمدة ؼٌر محددة دمحم عبدالفتاح ٌو -  1456

ٌمثل المدٌران الشركة فً عبللتها مع الؽٌر منفردٌن او مجتمعٌن فً اجراء كافه العمود والمعامبلت الداخله ضمن ؼرض الشركه 

جورھم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم وا

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد 

 14122برلم       25255225او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات والمواد والمنموالت ، تارٌخ : 

 دمحم ماجد عبدالرإوؾ دمحم مطر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ٌباشر المدٌران وظائفهم لمدة ؼٌر محددة  -  1454

ٌمثل المدٌران الشركة فً عبللتها مع الؽٌر منفردٌن او مجتمعٌن فً اجراء كافه العمود والمعامبلت الداخله ضمن ؼرض الشركه 

ل وكبلء ومستخدمً الشركه وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ومكافاتهم ولبض ودفع كافه المبالػ وتولٌع وعلً األخص تعٌٌن وولؾ وعز

وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافه السندات األذنٌه التجارٌه وابرام جمٌع العمود والمشارطات والصفمات التً تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد 

 14122برلم       25255225والمواد والمنموالت ، تارٌخ :  او باألجل و الحك فً شراء جمٌع البضائع والمهمات

دمحم عبدالفتاح ٌوسؾ احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح  الحسابات  -  1452

 وتعدٌلها والؽائهابالبنون على أختبلؾ أنواعها وحك التولٌع علً  الشٌكات وصرفها و فتح االعتمادات المستندٌة 

ولهم الحك مجتمعٌن فً التولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمروض و حك االلتراض والرھن وحك كفالة الؽٌر و التولٌع علً 

عمود االلتراض  والرھـــن بكافة انواعه لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول وبٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته أو 

 مولة وبٌع  السٌارات بكافة أنواعهامن

 14122برلم       25255225و لهم الحك منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم ماجد عبدالرإوؾ دمحم مطر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  والحك فى االفراج عن رأس مال الشركة وفتـــــح   -  1452

 ات وصرفها و فتح االعتمادات المستندٌة وتعدٌلها والؽائهاالحسابات بالبنون على أختبلؾ أنواعها وحك التولٌع علً  الشٌك
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ولهم الحك مجتمعٌن فً التولٌع على عمود التسهٌبلت االئتمانٌة والمروض و حك االلتراض والرھن وحك كفالة الؽٌر و التولٌع علً 

بٌع أى أصل من أصول الشركة ثابته أو عمود االلتراض  والرھـــن بكافة انواعه لكافة اصول الشركة بما فٌها من ثابت او منمول و

 منمولة وبٌع  السٌارات بكافة أنواعها

 14122برلم       25255225و لهم الحك منفردٌن ، تارٌخ : 

دمحم عبدالفتاح ٌوسؾ احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  او مجتمعٌن فً شراء أى أصل من أصول الشركة ثابته أو  -  1415

مود البٌع والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وؼٌرھا بؤسم الشركة والؼراض الشركة و حك التولٌع على منمولة والتولٌع على ع

عمود شراء  السٌارات بكافة أنواعها, وامام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الخاصة بذلن وله الحك فً توكٌل او تفوٌض 

تمعٌن او منفردٌن فً التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى الؽٌر وذلن لصالح البنون او الؽٌر ، ولهم الحك مج

 14122برلم       25255225ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات ، تارٌخ : 

الشركة ثابته أو دمحم ماجد عبدالرإوؾ دمحم مطر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  او مجتمعٌن فً شراء أى أصل من أصول  -  1411

منمولة والتولٌع على عمود البٌع والمعاوضـــة للعمارات والمنموالت وؼٌرھا بؤسم الشركة والؼراض الشركة و حك التولٌع على 

عمود شراء  السٌارات بكافة أنواعها, وامام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الخاصة بذلن وله الحك فً توكٌل او تفوٌض 

لصالح البنون او الؽٌر ، ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فً التولٌع امام الؽرفة التجارٌــــة والسجل التجــــارى  الؽٌر وذلن

 14122برلم       25255225ومصلحة الضرائب ولجان الطعن ومكتب العمل و التؤمٌنات ، تارٌخ : 

الجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات وجمٌع الهٌئات الحكومٌة دمحم عبدالفتاح ٌوسؾ احمد  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  ا -  1412

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه وألؼراض 

 14122 برلم      25255225الشركه ولهم الحك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ : 

دمحم ماجد عبدالرإوؾ دمحم مطر  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  االجتماعٌة والمرور وجمٌع الجهات وجمٌع الهٌئات  -  1413

الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال العام والخاص  والتولٌع أمام الشهر العمارى و التوثٌك  بؤسم الشركه 

 14122برلم       25255225ك فى تفوٌض أو توكٌل الؽٌر فى كل اوبعض ماذكر ، تارٌخ : وألؼراض الشركه ولهم الح

عاشور عثمان حسن سٌد  شركة مساھمة  مدٌر  مسئوال بدال من السٌد / دمحم حسن حسن ابو اللٌل ومنحه حك تمثٌل  -  1414

ستثمار والمناطك الحرة والسجل التجارى ومصلحة الضرائب الشركة امام المضاء والجهات الحكومٌة وھٌئة المٌناء والهٌئة العامة لبل

واالحٌاء والمركز الذكى وادارات المرور والهٌئه المومٌه للتؤمٌنات االجتماعٌه وشركات الكهرباء والمٌاه واالتصاالت وجهاز مدٌنه 

 5524برلم       25255226ٌخ : برج العرب الجدٌده وھٌئه التنمٌه الصناعٌه وكافة الجهات التنمٌة بنشاط الشركة . ، تار

كمال شاھٌن  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  منح مجلس االدارة والمدٌرٌن و الوكبلء المفوضٌن مجتمعٌن او  -  1415

 منفردٌن صبلحٌة شراء وبٌع السٌارات واتخاذ كافة ما ٌلزم من اجراءات .

  

شخص مفوض بالتولٌع على ھذه المعامبلت والتعهدات من مجلس ٌملن حك التولٌع على معامبلت الشركة وتعهداتها كل   -

االدارة ولمجلس االدارة الحك فى ان ٌعٌن عدة مدٌرٌن او وكبلء مفوضٌن وان ٌخولهم اٌضا حك التولٌع عن الشركة منفردٌن او 

 مجتمعٌن 

ركة وضمن اؼراضها ، تارٌخ : لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن أو منفردٌن الحك فى التعامل باسم الش -

 462برلم       25255226

كمال شاھٌن  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع  -  1416

ئب العامة بكافة االعمال العام والمطاع الخاص وتمثٌل الشركة امام المضاء ومصلحة الشهر العمارى والتوثٌك ومصلحة الضرا

مامورٌاتها ولجانها والهٌئة المومٌة للتامٌن االجتماعى والتولٌع على استمارات التؤمٌنات والتعامل مع مصلحة الجمارن بكافة ادارتها 

وفى التصدٌر واعادة التصدٌر وفى انهاء االجراءات الجمركٌة ، ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض 

 ما ذكر 

 462برلم       25255226لكل من رئٌس مجلس االدارة والعضو ، تارٌخ :  -
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كمال شاھٌن  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  المنتدب الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى التولٌع على كافة المحررات  -  1414

باسم الشركة ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى  البنكٌة المتعلمة بحصول الشركة  على المروض البنكٌة والرھن ومنح الضمانات

 توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض االختصاصات الموكلة لهما . 

لكل من رئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب الحك مجتمعٌن او منفردٌن المثول امام الهٌئة العامة لبلستثمار والمناطك  -

لى العمود الخاصة بالشركة وفسخها والتولٌع امام البنون بكافة معامبلتها ، تارٌخ : الحرة واجهزة المدن الصناعٌة والتولٌع ع

 462برلم       25255226

كمال شاھٌن  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  من سحب واٌداع وفتح وؼلك الحسابات والتولٌع على الشٌكات  -  1412

ن وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد اجورھم ومرتباتهم واالفراج عن رأس المال واستصدار خطابات الضمان وتعٌٌ

ومكافاتهم وكل ذلن باسم ولصالح الشركة وتحمٌما الؼراضها ولهم الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض 

 ماذكر 

  

لتجارٌة والمالٌة والتولٌع على عضو مجلس االدارة الحك فى ادارة شئون الشركة ا -للسٌدة / شفٌمة اوزجان توكدمٌر  -

 462برلم       25255226الشٌكات وفتح الحسابات بالبنون واالٌداع والسحب وتمثٌل الشركة ، تارٌخ : 

كمال شاھٌن  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  امام جمٌع الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وكذلن المثول امام  -  1412

 لحك فى توكٌل الؽٌر فى كل او بعض ما ذكر.صندوق دعم الصادرات ولها ا

لرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن صبلحٌة شراء وبٌع السٌارات واتخاذ ما ٌلزم من اجراءات  -

بعض فى ھذا الشؤن ولهما الحك مجتمعٌن او منفردٌن فى توكٌل و تفوٌض الؽٌر من اعضاء مجلس االدارة او من خارجه فى كل او 

 ما ذكر                   

    25255226وتم منح كل من االستاذ / احمد مصطفى دمحم على ھبلل والسٌد / عمرو اشرؾ ابراھٌم احمد ، تارٌخ :  -

 462برلم   

كمال شاھٌن  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  مجتمعٌن او منفردٌن صبلحٌة شراء وبٌع السٌارات والتولٌع على  -  1425

ود الشراء اوالبٌع والمثول امام مصلحة الشهر العمارى والتوثٌك و ادارات المرور واستخراج التصارٌح والرخص واتخاذ كافة ما عم

 ٌلزم من اجراءات فى ھذا الشؤن .  

  

ارتؤته  وبعد منالشة جدول األعمال السابك ولما تبلحظ من رئٌس مجلس إدارة الشركة من االحتٌاج لمد مدة مجلس اإلدارة وما

الجمعٌة لررت الجمعٌة العامة العادٌة باإلجماع  الموافمة على مد مدة مجلس االدارة لمدة ثبلث سنوات اخرى بذات التشكٌل. ، 

 462برلم       25255226تارٌخ : 

 ام ھاشم محمود ابوالعنٌن -  1421

و تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس االدارة ونائب  الجارٌه  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة 

رئٌس مجلس االدارة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

الٌه وعلى كافة المستندات ومصلحة الضرائب والجمارن والشهر العمارى والسجل التجارى والهٌئة العامة لبلستثماروھٌئة الرلابه الم

والتعدٌل وؼٌرھما من العمود شرٌكه ان تكون االعمال والتصرفات الصادرة والمولعه منها باسم الشركة وضمن اؼراضها  كما 

 14553برلم       25255226ٌجوز لهما )مجتمعٌن او منفردٌن( توكٌل ، تارٌخ : 

 جمال الرفاعى عبدالسبلم دمحم -  1422

ساھمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكٌل مجلس االدارة و تحدٌد اختصاصات رئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس جاد  شركة م 

مجلس االدارة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 

تجارى والهٌئة العامة لبلستثماروھٌئة الرلابه المالٌه وعلى كافة المستندات ومصلحة الضرائب والجمارن والشهر العمارى والسجل ال

والتعدٌل وؼٌرھما من العمود شرٌكه ان تكون االعمال والتصرفات الصادرة والمولعه منها باسم الشركة وضمن اؼراضها  كما 

 14553برلم       25255226ٌجوز لهما )مجتمعٌن او منفردٌن( توكٌل ، تارٌخ : 
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محمود على السٌد لطب  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعادة تشكٌل مجلس االدارة و تحدٌد  -  1423

اختصاصات رئٌس مجلس االدارة ونائب رئٌس مجلس االدارة ولهما مجتمعٌن او منفردٌن حك تمثٌل الشركة والتولٌع نٌابة عنها 

صلحة الضرائب والجمارن والشهر العمارى والسجل التجارى والهٌئة العامة امام كافة الجهات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة وم

لبلستثماروھٌئة الرلابه المالٌه وعلى كافة المستندات والتعدٌل وؼٌرھما من العمود شرٌكه ان تكون االعمال والتصرفات الصادرة 

برلم       25255226ٌن( توكٌل ، تارٌخ : والمولعه منها باسم الشركة وضمن اؼراضها  كما ٌجوز لهما )مجتمعٌن او منفرد

14553 

 ام ھاشم محمود ابوالعنٌن -  1424

الجارٌه  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ولهما ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك  

تعامل مع البنون بكافة معامبلتها من سحب واٌداع شراء او بٌع اصول الشركة وحك الرھن وااللتراض واالستدانه من البنون وال

وتحوٌل واجراء التعالدات واالفراج عن راس مال الشركة المودع لدٌها والسحب بضمان البضائع وكافة المعامبلت البلزمة ، تارٌخ 

 14553برلم       25255226: 

 جمال الرفاعى عبدالسبلم دمحم -  1425

ارة  او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر ولهما ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك شراء او بٌع جاد  شركة مساھمة  عضو مجلس اد 

اصول الشركة وحك الرھن وااللتراض واالستدانه من البنون والتعامل مع البنون بكافة معامبلتها من سحب واٌداع وتحوٌل واجراء 

    25255226بضمان البضائع وكافة المعامبلت البلزمة ، تارٌخ : التعالدات واالفراج عن راس مال الشركة المودع لدٌها والسحب 

 14553برلم   

محمود على السٌد لطب  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  -  1426

ستدانه من البنون والتعامل مع البنون ولهما ) مجتمعٌن او منفردٌن ( حك شراء او بٌع اصول الشركة وحك الرھن وااللتراض واال

بكافة معامبلتها من سحب واٌداع وتحوٌل واجراء التعالدات واالفراج عن راس مال الشركة المودع لدٌها والسحب بضمان البضائع 

 14553برلم       25255226وكافة المعامبلت البلزمة ، تارٌخ : 

خص واحد محدودة المسئولٌة  مدٌر  بدال من السٌد /نجبلء محى الدٌن محمود اسماعٌل دمحم اسماعٌل احمد حسن  شركة ش -  1424

 13421برلم       25255226احمد الهوارى ، تارٌخ : 

فدان ضمن  2احمد السٌد عباس حجازى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  مولع ممارسة النشاط الثانى فً : مساحة  -  1422

ؼرب طرٌك االسكندرٌة الماھرة الصحراوي بنطاق لسم  65شركة مساھمة البحٌرة بالكٌلو تمسٌم  2حوض  14لطعة االرض رلم 

 2254برلم       25255226العامرٌة ثان محافظة االسكندرٌة. ، تارٌخ : 

فدان ضمن  2احمد السٌد عباس حجازى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر فرع  مولع ممارسة النشاط الثانى فً : مساحة  -  1422

ؼرب طرٌك االسكندرٌة الماھرة الصحراوي بنطاق لسم  65تمسٌم شركة مساھمة البحٌرة بالكٌلو  2حوض  14ة االرض رلم لطع

 2254برلم       25255226العامرٌة ثان محافظة االسكندرٌة. ، تارٌخ : 

 كرم عبد هلل عبد الرحٌم -  1435

( بشان اضافه  1/2525ضاء باإلجماع على ما جاء بالمذكرة رلم ) مسعود  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  وافك السادة األع 

ومنح  رئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب  حك التولٌع منفرد اعلى جمٌع المعامبلت والمراسبلت البنكٌة الخاصة بؤنشطة الشركة 

ع وسحب الودائع والتولٌع علً الشٌكات مع البنون والمإسسات التموٌلٌة وھى: فتح وإلفال الحسابات لدى البنون المختلفة وإٌدا

وسحب الضمانات واألموال ورھنها لصالح البنون باإلضافة إلى التنازل عن العمبلت األجنبٌة وفما للمرارات السٌادٌة وطلبات 

 12342برلم       25255226وعمود المروض لصٌرة وطوٌلة األجل ، تارٌخ : 

 كرم عبد هلل عبد الرحٌم -  1431

شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  واتفالٌات التسهٌبلت االئتمانٌة الممنوحة للشركة والتولٌع على الشٌكات المسحوبة مسعود   

على البنون المختلفة والمستندات البنكٌة األخرى وذلن مع البنون والمإسسات التموٌلٌة سلطة كامله لرئٌس مجلس اإلدارة والعضو 

 المنتدب 
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 -( بشان رصٌد الشركة : 2525/ 2مذكرة رلم ) 

  

( الممدمة من السٌد األستاذ/ كرم عبدهللا عبدالرحٌم رئٌس مجلس االداره بشان  2525/ 2استعرض السادة األعضاء المذكرة رلم ) 

برلم       25255226تفوٌض السٌد رئٌس مجلس االداره بسحب االرصده الموجوده بحساب الشركه ببنن االسكندرٌه ، تارٌخ : 

12342 

فطٌن فاروق مختار ابا ٌزٌد  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  تجدٌد مدة مجلس ادارة الشركة بنفس  -  1432

بذات الصبلحٌات الواردة بالسجل التجارى . ، تارٌخ :  2523دٌسمبر  31وتنتهى فى 2525ٌناٌر 1التشكٌل لثبلث سنوات تبدا فى 

 2552برلم       25255226

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة  -  1433

امام الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على 

مان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عث

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة  -  1434

حسن على  امام الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد

ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ :  وھٌئة التامٌنات

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة  -  1435

 و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على امام الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم

ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

هم وعلى االخص وزارة السٌاحة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكال

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة  -  1436

اء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على امام الجهات الرسمٌة للشرك

ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

م و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العا

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

ولٌع و المسئولٌة امام رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة و الت -  1434

الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على 

ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

لجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة ا

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  شركة تضامن  -  1432

الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على 

تعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى ال

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1432

الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على 

) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع  ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان
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الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224تارٌخ : وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1445

لى الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن ع

ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224ماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : وھٌئة التامٌنات االجت

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1441

مر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سا

ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الخص وزارة السٌاحة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى ا

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1442

مٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضا

ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

عمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع اال

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

امام الجهات سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة  -  1443

الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم 

خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة الحكومٌة و 

 5454برلم       25255224التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

كون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌ -  1444

الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم 

اؼراضها امام جمٌع الجهات  خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة 

 5454برلم       25255224التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

براھٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام سامر عبد الرحٌم خلٌل ا -  1445

الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على 

( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع  ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454رلم   ب    25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1446

الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على 

دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع  ابراھٌم خلٌفة و /

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ :  وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1444

ابراھٌم و/ احمد حسن على الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل 

ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 
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سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1442

عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن 

ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

ص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخا

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1442

ٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم الرسم

خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

طاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والم

 5454برلم       25255224التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و -  1455

الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم 

ٌع الجهات خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جم

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة 

 5454برلم       25255224التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  توصٌة بسٌطة -  1451

الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم 

تعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى ال

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة 

 5454برلم       25255224التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1452

الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم 

منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات  خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان )

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة 

 5454برلم       25255224رٌخ : التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تا

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1453

راھٌم الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على اب

خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة 

 5454برلم       25255224والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ :  التامٌنات االجتماعٌة

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات  -  1454

لرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد ا

خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات 

رة السٌاحة وھٌئة الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزا

 5454برلم       25255224التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1455

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   

ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

مطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و ال

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1456

جهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ال
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ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

كومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة الجهات الحكومٌة و ؼٌر الح

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك -  1454

الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على 

ها امام جمٌع ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراض

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه   -  1452

الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على 

الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1452

الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على 

 عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224جارٌة ، تارٌخ : وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة الت

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1465

حسن على  الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد

ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ :  وھٌئة التامٌنات

دمحم سٌد دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1461

عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم خلٌفة و / دمحم للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر 

سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر 

ص وزارة السٌاحة وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخ

 5454برلم       25255224والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

دمحم سٌد دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1462

د حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم خلٌفة و / دمحم للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌ

سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر 

ع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطا

 5454برلم       25255224والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

ة دمحم سٌد دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌ -  1463

للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم خلٌفة و / دمحم 

سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر 

اع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة الحكومٌة والمط

 5454برلم       25255224والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  دمحم سٌد دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع -  1464

للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم خلٌفة و / دمحم 

ت الحكومٌة و ؼٌر سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجها
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الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة 

 5454برلم       25255224والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر  -  1465

الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على 

اسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل ب

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

ن على ابراھٌم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام احمد حس -  1466

الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على 

ٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفرد

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1464

الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على 

اھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع ابر

الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة 

 5454برلم       25255224والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة 

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام  -  1462

بد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على الجهات الرسمٌة للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر ع

ابراھٌم خلٌفة و / دمحم سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع 

وزارة السٌاحة  الجهات الحكومٌة و ؼٌر الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص

 5454برلم       25255224وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

دمحم سٌد دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  -  1462

د حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم خلٌفة و / دمحم للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌ

سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر 

ع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطا

 5454برلم       25255224والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

ٌة دمحم سٌد دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسم -  1445

للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم خلٌفة و / دمحم 

سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر 

طاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة الحكومٌة والم

 5454برلم       25255224والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

ٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة دمحم سٌد دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التول -  1441

للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم خلٌفة و / دمحم 

هات الحكومٌة و ؼٌر سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم الشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الج

الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة 

 5454برلم       25255224والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 

متضامن  ٌكون حك اإلدارة و التولٌع و المسئولٌة امام الجهات الرسمٌة  دمحم سٌد دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن -  1442

للشركاء    المتضامٌن  /   سعٌد حسن عبد المعبود دمحم و /سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم و/ احمد حسن على ابراھٌم خلٌفة و / دمحم 

لشركة وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة و ؼٌر سٌد دمحم عثمان ) منفردٌن او مجتمعٌن ( ولهم  الحك فى التعامل باسم ا

الحكومٌة والمطاع العام و لطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وعلى االخص وزارة السٌاحة وھٌئة التامٌنات االجتماعٌة 

 5454برلم       25255224والسجل التجارى والؽرفة التجارٌة ، تارٌخ : 
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الدٌن احمد فرحات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب  رضا دمحم محى -  1443

والضرائب العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة 

لبنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع بالنمد اوباالجل اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة ا

على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر 

برلم       25255224 العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ :

5454 

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب  -  1444

والضرائب العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة 

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع بالنمد اوباالجل 

على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر 

برلم       25255224ن الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكو

5454 

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب  -  1445

ت التى تتعلك بمعامبلت الشركة والضرائب العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفما

بالنمد اوباالجل اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع 

على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر 

برلم       25255224العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

5454 

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب  -  1446

الجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة والضرائب العامة على المبٌعات  والمرور و

بالنمد اوباالجل اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع 

صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر  على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة

برلم       25255224العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

5454 

رائب رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  والشهر العمارى ومصلحة الض -  1444

والضرائب العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة 

بالنمد اوباالجل اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع 

ابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر على الشٌكات وفتح حس

برلم       25255224العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

5454 

رٌن متضامن متخارج  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  شركة تضامن  ش -  1442

والضرائب العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة 

لتراض و الرھن و التولٌع بالنمد اوباالجل اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع واال

على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر 

برلم       25255224العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

5454 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1442

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 

م  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل اما

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224، تارٌخ : وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1425

االجل العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوب
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اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1421

فمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والص

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 

صر العربٌة وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة م

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1422

الجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل العامة على المبٌعات  والمرور و

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 

صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة  وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

والضرائب سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب  -  1423

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 

و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وفتح حسابات 

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن -  1424

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 

لرھن و التولٌع على الشٌكات اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و ا

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

لرحٌم خلٌل ابراھٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب سامر عبد ا -  1425

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 

لبنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة ا

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224 وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ :

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1426

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 

ا فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات ام

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1424

تى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات ال

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 

بٌة وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العر

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1422

ن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل العامة على المبٌعات  والمرور والجمار

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 
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لتعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور ا

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

ائب سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضر -  1422

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 

صدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وفتح حسابات و است

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

امن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متض -  1425

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 

و التولٌع على الشٌكات  اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

لمعبود دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب سعٌد حسن عبد ا -  1421

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 

المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات  اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1422

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 

حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات  اما فٌما ٌخص

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ :  وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1423

بلت الشركة بالنمد اوباالجل العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعام

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224سم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : وخارجها با

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1424

ود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العم

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 

نون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع الب

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1425

مبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل العامة على ال

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 

دات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وفتح حسابات و استصدار خطابات و شها

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

ارى ومصلحة الضرائب والضرائب احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العم -  1426

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 

لشٌكات اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على ا

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 
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كة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  شر -  1424

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 

واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب 

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1422

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 

عامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات اما فٌما ٌخص حك التولٌع والت

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224ن فمط ( ، تارٌخ : وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعا

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1422

مد اوباالجل العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالن

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224حتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : وخارجها باسم الشركة ولمصل

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1555

والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات 

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 

ٌة مصر العربٌة وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهور

 5454برلم       25255224وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

دمحم سٌد دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على  -  1551

رن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل اما فٌما المبٌعات  والمرور والجما

ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات وفتح 

التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور 

 5454برلم       25255224باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

عامة على دمحم سٌد دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب ال -  1552

المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل اما فٌما 

ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات وفتح 

طابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها حسابات و استصدار خ

 5454برلم       25255224باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

لعمارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على دمحم سٌد دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر ا -  1553

المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل اما فٌما 

ى الشٌكات وفتح ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع عل

حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها 

 5454برلم       25255224باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

ضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على دمحم سٌد دمحم عثمان  شركة ت -  1554

المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل اما فٌما 

اع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات وفتح ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌد

حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها 

 5454برلم       25255224باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1555

العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل 
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ل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعام

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224مط ( ، تارٌخ : وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان ف

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب  -  1556

اوباالجل  العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد

اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات 

وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة 

 5454برلم       25255224ها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : وخارجها باسم الشركة ولمصلحت

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب  -  1554

ت والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة والضرائب العامة على المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطا

بالنمد اوباالجل اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع 

ورٌة مصر على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمه

برلم       25255224العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

5454 

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب  -  1552

المرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة والضرائب العامة على المبٌعات  و

بالنمد اوباالجل اما فٌما ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع 

ن  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر على الشٌكات وفتح حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضما

برلم       25255224العربٌة وخارجها باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

5454 

ئب والضرائب العامة على دمحم سٌد دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرا -  1552

المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل اما فٌما 

ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات وفتح 

ات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها حساب

 5454برلم       25255224باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

تضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على دمحم سٌد دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن م -  1515

المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل اما فٌما 

ھن و التولٌع على الشٌكات وفتح ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الر

حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها 

 5454برلم       25255224باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

 عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على دمحم سٌد دمحم -  1511

المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل اما فٌما 

صارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات وفتح ٌخص حك التولٌع والتعامل امام  كافة البنون و الم

حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها 

 5454برلم       25255224باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : 

دمحم سٌد دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  والشهر العمارى ومصلحة الضرائب والضرائب العامة على  -  1512

المبٌعات  والمرور والجمارن وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركة بالنمد اوباالجل اما فٌما 

ع والتعامل امام  كافة البنون و المصارؾ من سحب واٌداع وااللتراض و الرھن و التولٌع على الشٌكات وفتح ٌخص حك التولٌ

حسابات و استصدار خطابات و شهادات الضمان  وكافة صور التعامل مع جمٌع البنون داخل جمهورٌة مصر العربٌة وخارجها 

 5454برلم       25255224مجتمعان فمط ( ، تارٌخ : باسم الشركة ولمصلحتها  ) فٌكون الى شرٌكان متضامنان 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة  -  1513

ن السٌد / والمرض والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌ

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم سٌد دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة  -  1514

مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / والمرض والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم سٌد دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج   -  1515

والمرض والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم سٌد دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  توصٌة بسٌطة  شرٌن متضامن متخارج  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة  -  1516

والمرض والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة دمحم سٌد دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة  -  1514

عض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / والمرض والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او ب

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم سٌد دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة  -  1512

لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / والمرض والرھن ) فٌكون 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم سٌد دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

ٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  شركة تضامن  مدٌر وشر -  1512

والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454  برلم     25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1525

والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة دمحم عثمان   مدٌرا مسإال 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1521

ل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى ك

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1522

كون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد والرھن ) فٌ

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

رٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  شركة تضامن  مدٌر وش -  1523

والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454   برلم    25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1524

والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5شركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة دمحم عثمان   مدٌرا مسإال لل

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1525

او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد  والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1526

كون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد والرھن ) فٌ

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

ر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  1524

والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

سامر عبد الرحٌم خلٌل ابراھٌم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1522

والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة دمحم عثمان   مدٌرا 

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1522

فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1535

فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد والرھن ) 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر -  1531

والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454رلم   ب    25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1532

والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5 للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة دمحم عثمان   مدٌرا مسإال

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1533

او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد  والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

سعٌد حسن عبد المعبود دمحم  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1534

لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد والرھن ) فٌكون 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

ن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌ -  1535

والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454 برلم      25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1536

والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5شركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة دمحم عثمان   مدٌرا مسإال لل

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1534

بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد  والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1532

مٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد والرھن ) فٌكون لج

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

تضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن م -  1532

والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1545

والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة   دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة

دمحم سٌد دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض والرھن )  -  1541

وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد دمحم عثمان    فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

دمحم سٌد دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض والرھن )  -  1542

ن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد دمحم عثمان   فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌ

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

ع اصول الشركة والمرض والرھن ) دمحم سٌد دمحم عثمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌ -  1543

فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد دمحم عثمان   

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

عثمان  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض والرھن ) دمحم سٌد دمحم  -  1544

فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد دمحم عثمان   

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1545

 والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

احمد حسن على ابراھٌم خلٌفه  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض  -  1546

توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

ل الشركة رضا دمحم محى الدٌن احمد فرحات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصو -  1544

والمرض والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5دمحم سٌد دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

احمد فرحات  شركة تضامن  شرٌن متضامن متخارج  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة رضا دمحم محى الدٌن  -  1542

والمرض والرھن ) فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5حٌة دمحم سٌد دمحم عثمان   مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌا

دمحم سٌد دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض والرھن )  -  1542

دمحم عثمان   فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد 

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

دمحم سٌد دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض والرھن )  -  1555

تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد دمحم عثمان    فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

لرھن ) دمحم سٌد دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض وا -  1551

فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد دمحم عثمان   

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ر وشرٌن متضامن  اما فٌما ٌخص حك بٌع اصول الشركة والمرض والرھن ) دمحم سٌد دمحم عثمان  توصٌة بسٌطة  مدٌ -  1552

فٌكون لجمٌع الشركاء مجتمعٌن فمط ( ولهم حك توكٌل او تفوٌض الؽٌر فى كل او بعض ماذكر  وتعٌٌن السٌد / دمحم سٌد دمحم عثمان   

 5454برلم       25255224، تارٌخ :  5مدٌرا مسإال للشركة  من الناحٌة الفنٌة والسٌاحٌة 

ابراھٌم محروس احمد لالا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  ٌكون حك االدارة و التولٌع والمسئولٌة امام الجهات  -  1553

الرسمٌه للشرٌن المتضامن.. إبراھٌم محروس أحمد لالا ؛ على محروس أحمد لالا ؛ مصطفى محروس أحمد لالا ؛ دمحم محروس 

نهم ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( الحك فى التعامل باسم الشركه وضمن اؼراضها امام جمٌع الجهات الحكومٌة أحمد لالا وله : والى م

وؼٌر الحكومٌة والمطاع العام ولطاع االعمال و المطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلن التعامل مع جمٌع البنون والمصارؾ من 

 14414برلم       25255224فتح حسابات واستصدار ، تارٌخ : سحب واٌداع والرھن وااللتراض والتولٌع على الشٌكات و

ابراھٌم محروس احمد لالا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع  -  1554

ورھم ولهم حك جمٌع البنون والمصارؾ وكل ذلن ولهم الحك فى تعٌٌن وعزل مستخدمى ووكبلء الشركه وتحدٌد مرتباتهم واج

لبض ودفع المبالػ وتولٌع وتحوٌل وبٌع وتسدٌد كافة السندات االذنٌه والتجارٌه وابرام كافة العمود والمشارطات والصفمات التى 

 تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل 

ء والرھن باسم الشركه لكافة االصول وٌكون للشركاء ) مجتمعٌن أو منفردٌن ( أو الى منهم الحك فى ابرام كافة عمود البٌع والشرا

 14414برلم       25255224المملوكه للشركه من أراضى ، تارٌخ : 

 ابراھٌم محروس احمد لالا  شركة تضامن  مدٌر وشرٌن متضامن  أو عمارات أو مبانى -  1555

 أو معدات أو آالت تكون مملوكه للشركه وضمن مكوناتها .     

 14414برلم       25255224كل او بعض ما ذكر .. ، تارٌخ :  ولهم حك توكٌل الؽٌر فى

الصافى جمعه فتحى عبدالمعطى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  توزٌع االختصاصات على النحو  -  1556

 -التالى:

راء والبٌع والعمارات والمنموالت ٌكون لرئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب )منفردا(  حك تمثٌل الشركه و التولٌع على عمود الش

والسٌارات والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرھا و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام 

ال العام مصلحه الشهر العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعم

 14666برلم       25255224و الخاص و اى نوع من المعامبلت المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه ، تارٌخ : 

 -محمود جمعه دمحم المملون  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  توزٌع االختصاصات على النحو التالى: -  1554

حك تمثٌل الشركه و التولٌع على عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت ٌكون لرئٌس مجلس االداره والعضو المنتدب )منفردا(  

والسٌارات والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرھا و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام 

ٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام مصلحه الشهر العمارى و جمٌع مكاتب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼ

 14666برلم       25255224و الخاص و اى نوع من المعامبلت المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه ، تارٌخ : 

 -مورٌس صابر فهٌم عطٌه  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  توزٌع االختصاصات على النحو التالى: -  1552

ٌس مجلس االداره والعضو المنتدب )منفردا(  حك تمثٌل الشركه و التولٌع على عمود الشراء والبٌع والعمارات والمنموالت ٌكون لرئ

والسٌارات والتولٌع على جمٌع عمود االٌجار و البٌع و الشراء و ؼٌرھا و باسم الشركه و ألؼراض الشركه و حك التولٌع امام 

ب التوثٌك و امام جمٌع الجهات الحكومٌه و ؼٌر الحكومٌه و المطاع العام ولطاع االعمال العام مصلحه الشهر العمارى و جمٌع مكات

 14666برلم       25255224و الخاص و اى نوع من المعامبلت المالٌه مع البنون و المصارؾ الخاصه ، تارٌخ : 

و منتدب  و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب الصافى جمعه فتحى عبدالمعطى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعض -  1552

و االٌداع و التولٌع على الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك  الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و 

او الحٌازى و له االفراج عن رأس مال الشركه و له حك التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرھن العمارى 

اجراء و ابرام كافه العمود و المعامبلت الداخلٌه ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكبلء و مستخدمى 

 14666برلم       25255224الشركه و تحدٌد مرتباتهم و اجورھم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تحوٌله و ، تارٌخ : 
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 303 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

ه دمحم المملون  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و التولٌع محمود جمع -  1565

على الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك  الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن رأس 

التولٌع على جمٌع عمود الرھن العمارى او الحٌازى و له اجراء و ابرام كافه مال الشركه و له حك التولٌع على عمود المروض و 

العمود و المعامبلت الداخلٌه ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكبلء و مستخدمى الشركه و تحدٌد 

 14666برلم       25255224مرتباتهم و اجورھم و مكافئتهم و لبض و دفع كافه المبالػ و تحوٌله و ، تارٌخ : 

مورٌس صابر فهٌم عطٌه  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و العامه و الهٌئات المالٌه كالسحب و االٌداع و  -  1561

التولٌع على الشٌكات بدون حد الصى و فتح وؼلك  الحسابات و فتح االعتمادات المستندٌه و اصدار خطابات الضمان و االفراج عن 

شركه و له حك التولٌع على عمود المروض و التولٌع على جمٌع عمود الرھن العمارى او الحٌازى و له اجراء و ابرام رأس مال ال

كافه العمود و المعامبلت الداخلٌه ضمن ؼرض الشركه و على االخص تعٌٌن و ولؾ و عزل وكبلء و مستخدمى الشركه و تحدٌد 

 14666برلم       25255224افه المبالػ و تحوٌله و ، تارٌخ : مرتباتهم و اجورھم و مكافئتهم و لبض و دفع ك

الصافى جمعه فتحى عبدالمعطى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و  -  1562

و باالجل وله حك الرھن و االلتراض التجارٌه و ابرام جمٌع العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد ا

من البنون او اى جهات اخرى باسم الشركه، ولنائب رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة )مجتمعان( ابرام جمٌع العمود و 

شراء أى المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل والتعالد مع موردٌن وعمبلء الشركة ولهما الحك فى 

 14666برلم       25255224أصل من أصول الشركة ،ولهما الحك فى التولٌع مجتمعان على الشٌكات البنكٌه ، تارٌخ : 

محمود جمعه دمحم المملون  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و التجارٌه و ابرام  -  1563

فمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل وله حك الرھن و االلتراض من البنون او اى جمٌع العمود و المشاركات و الص

جهات اخرى باسم الشركه، ولنائب رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة )مجتمعان( ابرام جمٌع العمود و المشاركات و 

د مع موردٌن وعمبلء الشركة ولهما الحك فى شراء أى أصل من الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل والتعال

 14666برلم       25255224أصول الشركة ،ولهما الحك فى التولٌع مجتمعان على الشٌكات البنكٌه ، تارٌخ : 

جارٌه و ابرام مورٌس صابر فهٌم عطٌه  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  بٌع و تسدٌد كافه السندات االذنٌه و الت -  1564

جمٌع العمود و المشاركات و الصفمات التى تتعلك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل وله حك الرھن و االلتراض من البنون او اى 

جهات اخرى باسم الشركه، ولنائب رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة )مجتمعان( ابرام جمٌع العمود و المشاركات و 

لك بمعامبلت الشركه بالنمد او باالجل والتعالد مع موردٌن وعمبلء الشركة ولهما الحك فى شراء أى أصل من الصفمات التى تتع

 14666برلم       25255224أصول الشركة ،ولهما الحك فى التولٌع مجتمعان على الشٌكات البنكٌه ، تارٌخ : 

جنٌه مصرى  55555دارة وعضو منتدب  كحد ألصى الصافى جمعه فتحى عبدالمعطى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ا -  1565

) خمسون ألؾ جنٌه مصرى(  ولنائب رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة ) منفردان( الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات 

للتؤمٌنات الحكومٌه والؽٌر حكومٌه وباألخص مصلحة الضرائب المصرٌه والؽرؾ التجارٌه ومكاتب السجل التجارى والهٌئة العامة 

االجتماعٌه ووحدات المرور والتراخٌص ونٌابات المرور، واالتحاد المصرى لمماولى التشٌٌد والبناء ، ولعضو مجلس االداره المالى 

برلم       25255224الحك فى التعامل مع البنون باسم الشركة فى االٌداع البنكى سواءا كان نمدا او شٌكات فمط ، تارٌخ : 

14666 

جنٌه مصرى ) خمسون ألؾ جنٌه  55555محمود جمعه دمحم المملون  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  كحد ألصى  -  1566

مصرى(  ولنائب رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة ) منفردان( الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

ومكاتب السجل التجارى والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌه  حكومٌه وباألخص مصلحة الضرائب المصرٌه والؽرؾ التجارٌه

ووحدات المرور والتراخٌص ونٌابات المرور، واالتحاد المصرى لمماولى التشٌٌد والبناء ، ولعضو مجلس االداره المالى الحك فى 

 14666برلم       25255224خ : التعامل مع البنون باسم الشركة فى االٌداع البنكى سواءا كان نمدا او شٌكات فمط ، تارٌ

جنٌه مصرى ) خمسون ألؾ  55555مورٌس صابر فهٌم عطٌه  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  كحد ألصى  -  1564

جنٌه مصرى(  ولنائب رئٌس مجلس االدارة وعضو مجلس االدارة ) منفردان( الحك فى التعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌه والؽٌر 

خص مصلحة الضرائب المصرٌه والؽرؾ التجارٌه ومكاتب السجل التجارى والهٌئة العامة للتؤمٌنات االجتماعٌه حكومٌه وباأل

ووحدات المرور والتراخٌص ونٌابات المرور، واالتحاد المصرى لمماولى التشٌٌد والبناء ، ولعضو مجلس االداره المالى الحك فى 

 14666برلم       25255224لبنكى سواءا كان نمدا او شٌكات فمط ، تارٌخ : التعامل مع البنون باسم الشركة فى االٌداع ا
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 304 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الصافى جمعه فتحى عبدالمعطى  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة وعضو منتدب  و لهم  الحك فى توكٌل من ٌشاءوا  -  1562

 14666برلم       25255224فى كل او بعض ما ذكر. ، تارٌخ : 

المملون  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  و لهم  الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض ما  محمود جمعه دمحم -  1562

 14666برلم       25255224ذكر. ، تارٌخ : 

مورٌس صابر فهٌم عطٌه  شركة مساھمة  نائب رئٌس مجلس ادارة  و لهم  الحك فى توكٌل من ٌشاءوا فى كل او بعض  -  1545

 14666برلم       25255224ما ذكر. ، تارٌخ : 

تم خروج شرٌن موصى من الشركه ومذكور بعمد الشركه ، تارٌخ :  -علً دمحم دمحم ؼالً  توصٌة بسٌطة  مدٌر و شرٌن   -  1541

 1445برلم       25255224

جلس اإلدارة ٌحك لرئٌس م -دمحم فتحى الزؼبى بكر  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  لرئٌس مجلس اإلدارة وھً:  -  1542

التنازل أمام الشهر العماري وھٌئة االستثمار والجهات الحكومٌة والؽٌر حكومٌة عن العمود والتراخٌص التً تخص الشركة بصفته 

 2242برلم       25255224رئٌس مجلس اإلدارة. ، تارٌخ : 

 ئفهم لمدة ؼٌر محددةاحمد منٌر طه الرجٌلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظا -  1543

ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فى ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل  

 باسمها فٌما عدا ما احتمظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أوالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

ن( إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌ 

وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل ، تارٌخ : 

 14142برلم       25255224

 دة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددةاحمد منٌر طه الرجٌلى  ذات مسئولٌة محدو -  1544

ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فى ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل  

 باسمها فٌما عدا ما احتمظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أوالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن  

وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل ، تارٌخ : 

 14142برلم       25255224

 دمحم حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة خالد دمحم -  1545

ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فى ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل  

 التنفٌذٌة للجمعٌة العامة. باسمها فٌما عدا ما احتمظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أوالئحته

وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن  

وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل ، تارٌخ : 

 14142لم   بر    25255224

 خالد دمحم دمحم حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة -  1546

ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فى ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل  

 د الشركة أو المانون أوالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.باسمها فٌما عدا ما احتمظ به صراحة عم

وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن  

وٌل ، تارٌخ : وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتح

 14142برلم       25255224

 صبلح جابر حنفى محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة -  1544



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فى ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل  

 فٌما عدا ما احتمظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أوالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.باسمها 

وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن  

ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل ، تارٌخ :  وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ومكافؤتهم ولبض

 14142برلم       25255224

 صبلح جابر حنفى محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة -  1542

دارة الشركة والتعامل  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فى ھذا الصدد أوسع السلطات إل

 باسمها فٌما عدا ما احتمظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أوالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن  

تباتهم وأجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل ، تارٌخ : وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مر

 14142برلم       25255224

 عصام على بهنسى برٌشه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة -  1542

فى ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل   ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن

 باسمها فٌما عدا ما احتمظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أوالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى األخص تعٌٌن  

بلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل ، تارٌخ : وولؾ وعزل وك

 14142برلم       25255224

 عصام على بهنسى برٌشه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وٌباشر المدٌرون وظائفهم لمدة ؼٌر محددة -  1525

الؽٌر ولهم مجتمعٌن أو منفردٌن فى ھذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل  ٌمثل المدٌرون الشركة فى عبللتها مع 

 باسمها فٌما عدا ما احتمظ به صراحة عمد الشركة أو المانون أوالئحته التنفٌذٌة للجمعٌة العامة.

وعلى األخص تعٌٌن وللمدٌرون ) مجتمعٌن او منفردٌن( إجراء كافة العمود والمعامبلت الداخلة ضمن ؼرض الشركة  

وولؾ وعزل وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم وأجورھم ومكافؤتهم ولبض ودفع كافة المبالػ وتولٌع وتحوٌل ، تارٌخ : 

 14142برلم       25255224

رام جمٌع العمود احمد منٌر طه الرجٌلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإب -  1521

والمشارطات والصفمات التى ننعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل, والحك فى شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون, والتعامل مع 

 وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ الهٌئات الحكومٌة 

والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامبلت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن 

 14142برلم       25255224رأسمال ، تارٌخ : 

كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود احمد منٌر طه الرجٌلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وبٌع وتسدٌد  -  1522

والمشارطات والصفمات التى ننعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل, والحك فى شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

ون, والتعامل مع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبن

 الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ 

والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامبلت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن 

 14142برلم       25255224رأسمال ، تارٌخ : 

ئولٌة محدودة  مدٌر  وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود خالد دمحم دمحم حسٌن  ذات مس -  1523

والمشارطات والصفمات التى ننعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل, والحك فى شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون, والتعامل مع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمرو

 الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ 

والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامبلت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن 

 14142برلم       25255224رأسمال ، تارٌخ : 

خالد دمحم دمحم حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود  -  1524

والمشارطات والصفمات التى ننعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل, والحك فى شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

االلتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون, والتعامل مع والمنموالت والمشترٌات والمبادالت و

 الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ 

والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامبلت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن 

 14142برلم       25255224خ : رأسمال ، تارٌ

صبلح جابر حنفى محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود  -  1525

والمشارطات والصفمات التى ننعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل, والحك فى شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع 

المنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون, والتعامل مع و

 الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ 

لحسابات واإلفراج عن والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامبلت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك ا

 14142برلم       25255224رأسمال ، تارٌخ : 

صبلح جابر حنفى محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود  -  1526

ء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمشارطات والصفمات التى ننعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل, والحك فى شرا

والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون, والتعامل مع 

 الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ 

والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن  والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامبلت المالٌة كالسحب واالٌداع

 14142برلم       25255224رأسمال ، تارٌخ : 

عصام على بهنسى برٌشه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود  -  1524

كة بالنمد أو باألجل, والحك فى شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمشارطات والصفمات التى ننعلك بمعامبلت الشر

والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون, والتعامل مع 

 الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمصارؾ 

المعامبلت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن والهٌئات المالٌة بؤى نوع من 

 14142برلم       25255224رأسمال ، تارٌخ : 

عصام على بهنسى برٌشه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  وبٌع وتسدٌد كافة السندات اإلذنٌة التجارٌة وإبرام جمٌع العمود  -  1522

والصفمات التى ننعلك بمعامبلت الشركة بالنمد أو باألجل, والحك فى شراء جمٌع المواد والمهمات والبضائع والمشارطات 

والمنموالت والمشترٌات والمبادالت وااللتراض بطرٌك االعتمادات والمروض ؼٌر المفتوح بها إعتمادات بالبنون, والتعامل مع 

 ارؾ الهٌئات الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة والبنون والمص

والهٌئات المالٌة بؤى نوع من المعامبلت المالٌة كالسحب واالٌداع والتولٌع على الشٌكات وفتح وؼلك الحسابات واإلفراج عن 

 14142برلم       25255224رأسمال ، تارٌخ : 

 ت والمنموالت والسٌارات احمد منٌر طه الرجٌلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة , وبٌع المحبلت التجارٌة والعمارا -  1522

  

والرھون وكذلن االشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل 

 بها والحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر,
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    25255224جمٌع الجهات الحكومٌة فمط ، تارٌخ : وٌكون للسٌد/ صبلح جابر حنفى محمود  إدارة وتشؽٌل الشركة والتعامل مع 

 14142برلم   

 احمد منٌر طه الرجٌلى  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة , وبٌع المحبلت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات  -  1525

  

إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل والرھون وكذلن االشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال 

 بها والحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر,

    25255224وٌكون للسٌد/ صبلح جابر حنفى محمود  إدارة وتشؽٌل الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة فمط ، تارٌخ : 

 14142برلم   

 محدودة  مدٌر  الشركة , وبٌع المحبلت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات خالد دمحم دمحم حسٌن  ذات مسئولٌة  -  1521

  

والرھون وكذلن االشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل 

 بها والحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر,

    25255224بلح جابر حنفى محمود  إدارة وتشؽٌل الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة فمط ، تارٌخ : وٌكون للسٌد/ ص

 14142برلم   

 خالد دمحم دمحم حسٌن  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة , وبٌع المحبلت التجارٌة والعمارات والمنموالت والسٌارات  -  1522

  

فى المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل والرھون وكذلن االشتران 

 بها والحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر,

    25255224وٌكون للسٌد/ صبلح جابر حنفى محمود  إدارة وتشؽٌل الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة فمط ، تارٌخ : 

 14142لم   بر

صبلح جابر حنفى محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة , وبٌع المحبلت التجارٌة والعمارات والمنموالت  -  1523

 والسٌارات 

  

والرھون وكذلن االشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل 

 حك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر,بها وال

    25255224وٌكون للسٌد/ صبلح جابر حنفى محمود  إدارة وتشؽٌل الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة فمط ، تارٌخ : 

 14142برلم   

عمارات والمنموالت صبلح جابر حنفى محمود  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة , وبٌع المحبلت التجارٌة وال -  1524

 والسٌارات 

  

والرھون وكذلن االشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل 

 بها والحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر,

    25255224ل مع جمٌع الجهات الحكومٌة فمط ، تارٌخ : وٌكون للسٌد/ صبلح جابر حنفى محمود  إدارة وتشؽٌل الشركة والتعام

 14142برلم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

عصام على بهنسى برٌشه  ذات مسئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة , وبٌع المحبلت التجارٌة والعمارات والمنموالت  -  1525

 والسٌارات 

  

إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل  والرھون وكذلن االشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة

 بها والحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر,

    25255224وٌكون للسٌد/ صبلح جابر حنفى محمود  إدارة وتشؽٌل الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة فمط ، تارٌخ : 

 14142برلم   

ئولٌة محدودة  مدٌر  الشركة , وبٌع المحبلت التجارٌة والعمارات والمنموالت عصام على بهنسى برٌشه  ذات مس -  1526

 والسٌارات 

  

والرھون وكذلن االشتران فى المإسسات األخرى وال ٌكون التصرؾ ملزما للشركة إال إذا ولعه المدٌر مشفوعا بالصفة التى ٌتعامل 

 بها والحك فى توكٌل الؽٌر فى كل أو بعض ما ذكر,

    25255224سٌد/ صبلح جابر حنفى محمود  إدارة وتشؽٌل الشركة والتعامل مع جمٌع الجهات الحكومٌة فمط ، تارٌخ : وٌكون لل

 14142برلم   

مصطفى دمحم خطاب زٌتون  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  تجدٌد مدة مجلس االدارة ثبلث سنوات اخرى ، تارٌخ :  -  1524

 6253برلم       25255224

زكرٌا ٌحٌى دمحم زكرٌا ٌحٌى كوجن  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  تفوٌض كل من أ/ زكرٌا ٌحًٌ دمحم زكرٌا ٌحًٌ  -  1522

كوجن بصفته  رئٌس مجلس االداره و أ/ دمحم محرم وجدي دمحم المهٌلمً بصفته العضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن حك االلتراض 

 2124برلم       25255224مود المدٌونٌه ، تارٌخ : والرھن من البنون والتولٌع علً ع

برلم       25255224احمد دمحم على بٌومى الؽرٌب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والعضوالمنتدب ، تارٌخ :  -  1522

14122 

برلم       25255224مروة دمحم على بٌومى الؽرٌب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  والعضوالمنتدب ، تارٌخ :  -  1655

14122 

برلم       25255224عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  والعضوالمنتدب ، تارٌخ :  -  1651

14122 

احمد دمحم على بٌومى الؽرٌب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  توزٌع االختصاصات على النحو االتى :حك االدارة  -  1652

كل شخص مفوض بالتولٌع من مجلس االدارة ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن لهم حك والتولٌع ل

االفراج عن راس مال الشركة المودع لدى البنون ولهما أوسع السلطات  فى التعامل باسم الشركة واجراء كافة المعامبلت والعمود 

كبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ومكافاتهم ولبض ودفع الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن و

 14122برلم       25255224وتحوٌل كافة المبالػ وكافة السندات االذنٌة والتجارٌة وتمثل الشركة امام كافة ، تارٌخ : 

على النحو االتى :حك االدارة  مروة دمحم على بٌومى الؽرٌب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  توزٌع االختصاصات -  1653

والتولٌع لكل شخص مفوض بالتولٌع من مجلس االدارة ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن لهم حك 

االفراج عن راس مال الشركة المودع لدى البنون ولهما أوسع السلطات  فى التعامل باسم الشركة واجراء كافة المعامبلت والعمود 

داخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ومكافاتهم ولبض ودفع ال

 14122برلم       25255224وتحوٌل كافة المبالػ وكافة السندات االذنٌة والتجارٌة وتمثل الشركة امام كافة ، تارٌخ : 

مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  توزٌع االختصاصات على النحو االتى :حك االدارة عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب  شركة  -  1654

والتولٌع لكل شخص مفوض بالتولٌع من مجلس االدارة ولرئٌس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعٌن او منفردٌن لهم حك 

م الشركة واجراء كافة المعامبلت والعمود االفراج عن راس مال الشركة المودع لدى البنون ولهما أوسع السلطات  فى التعامل باس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

الداخلة ضمن ؼرض الشركة وعلى االخص تعٌٌن وكبلء ومستخدمى الشركة وتحدٌد مرتباتهم واجورھم ومكافاتهم ولبض ودفع 

 14122برلم       25255224وتحوٌل كافة المبالػ وكافة السندات االذنٌة والتجارٌة وتمثل الشركة امام كافة ، تارٌخ : 

احمد دمحم على بٌومى الؽرٌب  شركة مساھمة  عضو مجلس ادارة  الجهات والمصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  واالفراد  -  1655

وامام كافة البنون وإبرام كافة التسهٌبلت والمروض عموماً والرھون والتولٌع على حسابات الشركة لدى البنون والصرؾ واالٌداع 

العتمادات وصرؾ الشٌكات وحك البٌع والشراء عموماً ولهما مجتمعٌن او منفردٌن تفوٌض وتوكٌل وكافة المعامبلت البنكٌة وا

برلم       25255224الؽٌر فى كل او بعض ماذكر. على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لبلختصاص ، تارٌخ : 

14122 

جلس ادارة  الجهات والمصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة  مروة دمحم على بٌومى الؽرٌب  شركة مساھمة  عضو م -  1656

واالفراد وامام كافة البنون وإبرام كافة التسهٌبلت والمروض عموماً والرھون والتولٌع على حسابات الشركة لدى البنون والصرؾ 

مجتمعٌن او منفردٌن تفوٌض  واالٌداع وكافة المعامبلت البنكٌة واالعتمادات وصرؾ الشٌكات وحك البٌع والشراء عموماً ولهما

    25255224وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض ماذكر. على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لبلختصاص ، تارٌخ : 

 14122برلم   

عالٌه دمحم علً بٌومً الؽرٌب  شركة مساھمة  رئٌس مجلس ادارة  الجهات والمصالح الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة   -  1654

واالفراد وامام كافة البنون وإبرام كافة التسهٌبلت والمروض عموماً والرھون والتولٌع على حسابات الشركة لدى البنون والصرؾ 

واالٌداع وكافة المعامبلت البنكٌة واالعتمادات وصرؾ الشٌكات وحك البٌع والشراء عموماً ولهما مجتمعٌن او منفردٌن تفوٌض 

    25255224ماذكر. على ان ٌسبك بٌع االصول بموافمة الجمعٌة العامة لبلختصاص ، تارٌخ :  وتوكٌل الؽٌر فى كل او بعض

 14122برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ة ، تارٌخ : شركة توصٌة بسٌطة  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌط -ھٌثم دمحم السٌد رجب وشرٌكته  -  1

 13224برلم       25255252

 13224برلم       25255252ھٌثم دمحم السٌد رجب وشرٌكته  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  2

انكم اٌجٌبت احمد جبلل سنجر وشركاه منطمة حرة عامة  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

 152226برلم       25255255

 152226برلم       25255255أحمد جبلل سنجر وشرٌكتة  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

    25255215معتز عبد المعز محفوظ دمحم سلٌمان وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  5

 15523برلم   

لمعز محفوظ دمحم سلٌمان وشركاه شركه توصٌة بسٌطة  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ : معتز عبد ا -  6

 15523برلم       25255215

    25255215عبلء فتحى الدسولى شعٌر وشرٌكٌه شركة تضامن  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  4

 15523برلم   

برلم       25255213ٌس مصطفى وشركاه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  سعد محمود -  2

13452 

شركه صابر اسماعٌل صابر اسماعٌل وشرٌكٌه ) شركة توصٌه بسٌطه (  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ،  -  2

 13452برلم       25255213تارٌخ : 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

اسماعٌل حافظ دمحم وشركاه شركة توصٌه بسٌطه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ شركة اسبلم دمحم  -  15

 15643برلم       25255214: 

برلم       25255214اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  11

15643 

 اسماعٌل حافظ دمحم وشركاه شركة توصٌه بسٌطه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ شركة اسبلم دمحم -  12

 15643برلم       25255214: 

برلم       25255214اسبلم دمحم اسماعٌل حافظ دمحم وشرٌكه  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  13

15643 

    25255212)احمد عبد الرحمن علً و شركاه(  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ : شركه رٌجانا  -  14

 215برلم   

رٌجانا )احمد عبد الرحمن على واحمد حافظ ابراھٌم وشرٌكهما( شركة تضامن  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة  -  15

 215برلم       25255212بسٌطة ، تارٌخ : 

شركة رٌجانا ) احمد عبد الرحمن على وشركاه( شركة توصٌة بسٌطة .  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ،  -  16

 215برلم       25255212تارٌخ : 

رٌجانا )احمد عبد الرحمن على وشركاه( شركة تضامن  توصٌة بسٌطة  مصدق على تولٌع توصٌة بسٌطة ، تارٌخ :  -  14

 215م   برل    25255212

    25255212شركه رٌجانا )احمد عبد الرحمن علً و شركاه(  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  12

 215برلم   

رٌجانا )احمد عبد الرحمن على واحمد حافظ ابراھٌم وشرٌكهما( شركة تضامن  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة  -  12

 215برلم       25255212تضامن ، تارٌخ : 

شركة رٌجانا ) احمد عبد الرحمن على وشركاه( شركة توصٌة بسٌطة .  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ،  -  25

 215برلم       25255212تارٌخ : 

:  رٌجانا )احمد عبد الرحمن على وشركاه( شركة تضامن  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ -  21

 215برلم       25255212

برلم       25255212اٌمن بن احمد بن عبدالعزٌز وشركاه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  22

13264 

برلم       25255212اٌمن بن احمد بن عبد العزٌز وشرٌكه  شركة تضامن  مصدق على تولٌع شركة تضامن ، تارٌخ :  -  23

13264 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تجدٌدات افراد     



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 452  4/15/2524الى  4/15/2512منشؤة الرومانى لتصنٌع الببلستٌن لصاحبها / رومانى حنٌن اسعد حنا  تجدٌد ثانى من  -  1

 3122برلم       25255255ٌخ : ، تار
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 تجدٌدات شركات     

 ــــــــــ  ــــــــــــ  
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    25255224، تارٌخ :  1526  2524/2/4خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد الثانى عشر سارى حتى  خلفاء -  25

 54533برلم   

،  1526  2524/2/4(  تجدٌد الثانى عشر سارى حتى 152خلفاء خلٌل عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام المانون رلم  -  21

 54533برلم       25255224تارٌخ : 

 54533برلم       25255224، تارٌخ :  1526  2524/2/4خلٌل عبد النعٌم وشركاه  تجدٌد الثانى عشر سارى حتى  -  22

    25255224، تارٌخ :  1526  2524/2/4خلفاء خلٌل عبد النعٌم )اوالد خلٌل عبد النعٌم(  تجدٌد الثانى عشر سارى حتى  -  23

 54533برلم   

،  1526  2524/2/4(  تجدٌد الثانى عشر سارى حتى 152عبد النعٌم ش.ذ.م.م )طبما الحكام المانون رلم  خلفاء خلٌل -  24

 54533برلم       25255224تارٌخ : 

برلم       25255224، تارٌخ :  1115  2522/2/24علٌه عبدالحمٌد حلمى لندٌل حبٌب وشرٌكها  تجدٌد ثانى سارى حتى  -  25

1432 

برلم       25255224، تارٌخ :  1156تجدٌداول سارى حتى      2524/1/1 عبد السبلم محروس ھاشم وشركاه  عمرو دمحم -  26

6242 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 152233برلم       25255224، تارٌخ :  1155  2524/12/14مركز العٌون الحدٌث ش.م.م  تجدٌد رابع سارى حتى  -  24

 4232برلم       25255225، تارٌخ :  1112  2525/2/16حتى  عمرو أحمد عبده دمحم وشركاه  تجدٌد اول سارى -  22

 4232برلم       25255225، تارٌخ :  1112  2525/2/16ولٌد احمد عبده دمحم وشركاه  تجدٌد اول سارى حتى  -  22

 3322برلم       25255225، تارٌخ :  1134  2525/1/25مستشفى لصر الشفا  ش.م.م  تجدٌد ثانى سارى حتى  -  25

شركه دار العربً لطباعه ورق الكمبٌوتر والطبع المتصل السٌد دمحم علً زؼلول وشركاه  تجدٌد ثالث سارى حتى  -  21

 162122برلم       25255225، تارٌخ :  1121  2523/3/31

  2523/3/31رى حتى دار العربً لطباعه ورق الكمبٌوتر والطبع المتصل السٌد دمحم علً زؼلوله وشرٌكه  تجدٌد ثالث سا -  22

 162122برلم       25255225، تارٌخ :  1121

شركه دار العربً لطباعه ورق الكمبٌوتر والطبع المتصل السٌد دمحم علً زؼلول وشركاه  تجدٌد ثالث سارى حتى  -  23

 162122برلم       25255225، تارٌخ :  1121  2523/3/31

  2523/3/31الطبع المتصل السٌد دمحم علً زؼلوله وشرٌكه  تجدٌد ثالث سارى حتى دار العربً لطباعه ورق الكمبٌوتر و -  24

 162122برلم       25255225، تارٌخ :  1121

برلم       25255226، تارٌخ :  1153  2524/12/6اٌزي ش.م.م  تجدٌد اول سارى حتى  -مودرن اٌجٌبت لؤلستٌراد  -  25

4512 

 4215برلم       25255226، تارٌخ :  1143  2525/3/21دٌد رابع سارى حتى بدر لبلنشاءات ش.م.م  تج -  26

برلم       25255226، تارٌخ :  1144  2525/1/11ش.ذ.م.م  تجدٌد اول سارى حتى  Digtal Essenceدٌجٌتال إسنس  -  24

4114 

    25255226، تارٌخ :  1132  2525/6/24العربٌة للهندسة واالستثمارات العمارٌة ش.م.م  تجدٌد رابع سارى حتى  -  22

 11354برلم   

 ــــــــــــــــــــــ    

 رھن افراد     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع افراد 

 ــــــــــــــــــــــ    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 رھن شركات  

 ــــــــــــــــــــــ    
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 15342برلم       25255255ھرام للطباعه والتؽلٌؾ ش.م.م   ، تارٌخ : اال -  1

 1131برلم       25255213منٌره دمحم حسن لطفً الشرٌؾ  وشرٌكها ) شركة توصٌة بسٌطة (   ، تارٌخ :  -  2

 1131 برلم      25255213تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شرٌكه   ، تارٌخ :  -  3

 1131برلم       25255213ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان  )شركة تضامن(   ، تارٌخ :  -  4

برلم       25255213تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شركاه )شركة توصٌة بسٌطة(   ، تارٌخ :  -  5

1131 

 1131برلم       25255213د امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشركاھم(   ، تارٌخ : تكنولوجٌا الطباعة والتؽلٌؾ )ٌاسر محمو -  6

 1131برلم       25255213ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكهما   ، تارٌخ :  -  4

 1131برلم       25255213سلٌمان دمحم سلٌمان وشركاه   ، تارٌخ :  -  2

 1131برلم       25255213وشرٌكها ) شركة توصٌة بسٌطة (   ، تارٌخ :   منٌره دمحم حسن لطفً الشرٌؾ -  2

 1131برلم       25255213تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شرٌكه   ، تارٌخ :  -  15

 1131برلم       25255213ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان  )شركة تضامن(   ، تارٌخ :  -  11

برلم       25255213تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شركاه )شركة توصٌة بسٌطة(   ، تارٌخ :  -  12

1131 

 1131برلم       25255213تكنولوجٌا الطباعة والتؽلٌؾ )ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشركاھم(   ، تارٌخ :  -  13

 1131برلم       25255213وسلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكهما   ، تارٌخ :  ٌاسر محمود امام -  14

 1131برلم       25255213سلٌمان دمحم سلٌمان وشركاه   ، تارٌخ :  -  15

 1131برلم       25255213منٌره دمحم حسن لطفً الشرٌؾ  وشرٌكها ) شركة توصٌة بسٌطة (   ، تارٌخ :  -  16

 1131برلم       25255213و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شرٌكه   ، تارٌخ :  تكنولوجٌا الطباعه -  14

 1131برلم       25255213ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان  )شركة تضامن(   ، تارٌخ :  -  12

برلم       25255213رٌخ : تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شركاه )شركة توصٌة بسٌطة(   ، تا -  12

1131 

 1131برلم       25255213تكنولوجٌا الطباعة والتؽلٌؾ )ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشركاھم(   ، تارٌخ :  -  25

 1131برلم       25255213ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكهما   ، تارٌخ :  -  21

 1131برلم       25255213وشركاه   ، تارٌخ :  سلٌمان دمحم سلٌمان -  22

 1131برلم       25255213منٌره دمحم حسن لطفً الشرٌؾ  وشرٌكها ) شركة توصٌة بسٌطة (   ، تارٌخ :  -  23

 1131برلم       25255213تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شرٌكه   ، تارٌخ :  -  24

 1131برلم       25255213ود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان  )شركة تضامن(   ، تارٌخ : ٌاسر محم -  25

برلم       25255213تكنولوجٌا الطباعه و التؽلٌؾ احمد مجدي السٌد خلٌل و شركاه )شركة توصٌة بسٌطة(   ، تارٌخ :  -  26
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 1131برلم       25255213 سلٌمان وشركاھم(   ، تارٌخ : تكنولوجٌا الطباعة والتؽلٌؾ )ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم -  24

 1131برلم       25255213ٌاسر محمود امام وسلٌمان دمحم سلٌمان وشرٌكهما   ، تارٌخ :  -  22

 1131برلم       25255213سلٌمان دمحم سلٌمان وشركاه   ، تارٌخ :  -  22

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 بٌع شركات  

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 

 

 

 


