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لصاحبها اميرة محمد علي احمد  Mokka For Elctronic Content Production موكا النتاج المتحوي االلكتروني -  1

عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص  2512برقم  25255223، قيد فى  05550555له ،  اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ما

و الئحته التنفيذيه 2512لسنة  22عليها بقانون رقم  : 

وانشاء قواعد  اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات -انتاج المحتوي االلكتروني بصوره المختلفة من صوت وصوره وبيانات 

المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليهاالبيانات ونظم    

الدعايه واالعالن بكافه الوسائل  -و الئحته التنفيذيه:  2512لسنة  22النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

  المسموعه والمقرؤه والمرئية

42المجاورة  -ب  33عمارة رقم  -ضي على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز ، بجهة : الدور االر  - 

لصاحبها اميرة محمد علي احمد  Mokka For Elctronic Content Production موكا النتاج المتحوي االلكتروني -  2

عن مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون  2512برقم  25255223، قيد فى  05550555اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

قانون و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة ب 2512لسنة  22قم االستثمار ر

2512لسنة  22االستثمار رقم   

رد عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوا

ام والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحك 2512لسنة  22الت المنصوص عليها بقانون رقم بالمجا

42المجاورة  -ب  33عمارة رقم  -القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ، بجهة : الدور االرضي   - 

لصاحبها اميرة محمد علي احمد  Mokka For Elctronic Content Production موكا النتاج المتحوي االلكتروني -  3

عن المنشأة الحصول على كافة التراخيص  2512برقم  25255223، قيد فى  05550555اسماعيل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

            الالزمة

42ورة المجا -ب  33عمارة رقم  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور االرضي               - 

برقم  25255223، قيد فى  155550555كيدز للتدريب لصاحبها ايثار جمال الشوادفي علي خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

22عن االنشطة داخل ق  2513  : 

 انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومركز نقل تكنولوجيا المعلومات

يل وادارة مركز تدريب لتنمية ومهارات وقدرات االطفال ورعايه الموهوبين: اقامة وتشغ 22االنشطة خارج ق  -    

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة  22اردة بقانون االستثمار رقم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الو  

زل ملك / من -ش السنترال الجديد بجوار مدرسة صالح الدين االبتدائية  -عدم تمتع األنشطة خارج قانون ، بجهة : الدور االرضي 

حي السراخنه -احمد السيد الشوادفي   - 

برقم  25255223، قيد فى  155550555كيدز للتدريب لصاحبها ايثار جمال الشوادفي علي خليل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

ص عليها عن االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصو 2513

القرارات الئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح وو 2512لسنة  22بقانون رقم 

            السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ك / احمد منزل مل -االبتدائية ش السنترال الجديد بجوار مدرسة صالح الدين  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور االرضي             

حي السراخنه -السيد الشوادفي   - 

 25255223، قيد فى  155550555العباقرة الصغار للتدريب لصاحبها سنية فتحي جودة جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

22عن االنشطة داخل ق  2513برقم   : 

تكنولوجيا المعلوماتانشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومركز نقل   

: اقامة وتشغيل وادارة مركز تدريب لتنمية ومهارات وقدرات االطفال ورعايه الموهوبين 22االنشطة خارج ق  -    

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة  22هذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم التزام المنشأة ب  

جد امام مس -بجوار موقف السيد  ابوفؤاد  -منزل الحاج فتحي جودة جاد  -عدم تمتع األنشطة خارج قانون ، بجهة : الدور االول 

ميت بشار -الرحمن الرحيم   - 

 25255223، قيد فى  155550555لتدريب لصاحبها سنية فتحي جودة جاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  العباقرة الصغار ل -  7

صوص عن االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المن 2513برقم 

ائح النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللووالئحته التنفيذيه قبل  2512لسنة  22عليها بقانون رقم 

            والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

حمن د الرامام مسج -بجوار موقف السيد  ابوفؤاد  -منزل الحاج فتحي جودة جاد  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور االول             

ميت بشار -الرحيم   - 

، قيد  1555550555تروللي لتجارة المواد الغذائية لصاحبها احمد محمد عبدالله محروس االعصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

 - منتجات االلبان -مايه غازية ومعددنية  -عن تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية ) الشبسي  2532برقم  25255235فى 

ات السارية البسكويت ( على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرار

عقار  - 2الحي رقم  - 21مجاورة  -وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االرضي 

32رقم   - 

عن االنشطة  2521برقم  25255235، قيد فى  155550555حمد عبدالباقي محمد عرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  هدي م -  9

22داخل ق   : 

سائل ادخال البيانات علي الحاسبات وبالو -انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 

 االلكترونية

: اقامة وتشغيل وادارة مراكز تدريب تنمية مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبين 22االنشطة خارج ق  -   

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

النعامنه  -االرضي  لحوافز الواردة بقانون االستثمار ، بجهة : شقة بالدورالتزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و ا

منزل ملك فؤاد متولي فؤاد محمد -  - 

 22عن رقم  2521برقم  25255235، قيد فى  155550555هدي محمد عبدالباقي محمد عرب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

2512لسنة   

رد مار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الواعدم تمتع األنشطة خارج قانون االستث

ام والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحك 2512لسنة  22بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

كافة التراخيص الالزمة القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على             

منزل ملك فؤاد متولي فؤاد محمد -النعامنه  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شقة بالدور االرضي               - 
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عن االنشطة  2522برقم  25255235، قيد فى  155550555اسامه محمد عبدالعزيز العوضي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

22داخل ق   : 

سائل ادخال البيانات علي الحاسبات وبالو -انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 

 االلكترونية

: اقامة وتشغيل وادارة مراكز تدريب تنمية مهارات وقدرات االطفال ورعاية الموهوبين 22االنشطة خارج ق  -   

و في حالة عدم  2512لسنة  22مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم  على المنشأة إفراد حسابات مالية

 - 1منزل رقم  -ي التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار ، بجهة : الدور الثان

قرية الجديدة -خلف صيدليه د/ محمد الفار  -الشيخ علي  ش / -ملك / عبدالهادي محمد عبدالهادي صالح   - 

 22عن رقم  2522برقم  25255235، قيد فى  155550555اسامه محمد عبدالعزيز العوضي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

2512لسنة   

رد المنشأة ممارسة النشاط الوا عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على

ام والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحك 2512لسنة  22بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

            القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

 -ش / الشيخ علي  -ملك / عبدالهادي محمد عبدالهادي صالح  - 1منزل رقم  -اشرة نشاطها . ، بجهة : الدور الثاني لمب            

قرية الجديدة -خلف صيدليه د/ محمد الفار   - 

برقم  25255223، قيد فى  1555550555هيبتا لصاحبها هشام فاروق عبد المعطى على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

تقل لكل توريد المواد الغذائية .  مع االلتزام بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مس -عن اقامة و ادارة و تشغيل ثالجة .   2253

يص نشاط على حدة   مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخ

بالمنطقة الحرفية شرق ج 2/23هة : القطعة الالزمة لممارسة نشاطها ، بج  - 

، قيد فى  0555550555الفتح لصناعه خامات البالستيك لصاحبها ابراهيم المغاوري عطا غانم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  14

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع خامات البالستيك البولي فينيل كلورايد 2522برقم  25255235  pvc - اتش بجميع الماستر ب

البولي ايستر -البولي اميد-البولي استرين -البولي بروبلين-البولي ايثيلين-خامات البالستيك   petc-pe-p.p-p.s-p.a  مع مراعاة

  أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة

-مباني المجمعات الصغيرة والمتوسطة-مجمع ب -20الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رقم 

2مليون م 3المنطقة الجنوبية   

،  1555550555انجاز للتجارة والمقاوالت العامة لصاحبها عصام لطفي احمد محمد سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

و الئحته التنفيذيه 22عن االنشطة داخل قانون  2223برقم  25255212قيد فى  : 

رة الجملة والتجزئة لمستلزمات المصانع على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقطتجا   

و الئحته التنفيذيه: المقاوالت العامة 22االنشطة خارج قانون  -   

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة  22التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

االردنية -البتراء مول  - 15الوحدة رقم عدم تمتع األنشطة خارج ، بجهة :   - 

،  1555550555انجاز للتجارة والمقاوالت العامة لصاحبها عصام لطفي احمد محمد سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

اط ارسة النشعن قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة مم 2223برقم  25255212قيد فى 

اة والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراع 2512لسنة  22الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

            أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة
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االردنية -البتراء مول  - 15. ، بجهة : الوحدة رقم  لمباشرة نشاطها              - 

، قيد فى  2555550555الرحاب تكس للمالبس الجاهزة لصاحبها محمد محمد السيد يوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

لسارية ح والقرارات اعن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائ 2232برقم  25255252

  وعلى المنشاة

المنطقة الصناعية - 22 - 20القطعه  -الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور الثالث والرابع   C3 - 

لصاحبها بهاء محمد محمد رمضان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Golden AR جولدن اي ار للمستلزمات الطبية -  18

جميع عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الطبية والمستلزمات الطبية ب 2524برقم  25255224، قيد فى  5555055515

ة سالك -رباط ضاغط  -بالستر  -شاش  -قطن  -مفارش طبية  -اوفر شوز  -اوفر هيد  -جاون طبي  -انواعها واشكالها ) كمامة 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة سرنجات ( مع مراعاة أحكام القوانين -اذن    

3جنوب غرب أ - 124الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : القطعة رقم   - 

عن اقامة  2554برقم  25255212، قيد فى  055550555صفاء عز الدين ابراهيم ابو الحسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

كيل وتشغيل المعادن مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاةوتشغيل مصنع لتش   

فدان صناعات صغيرة 205المنطقة الصناعية -115الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : القطعة رقم   

 25255212، قيد فى  0555550555فرد ، رأس ماله ،  سمارت ستيل لصاحبتها زينب بسيوني بسيوني الجندي  ، تاجر  -  20

ةعن اقامة وتشغيل مصنع لصناعه االوناش بمشتمالتها وبحموالت مختلفة وماكينات الرفع والهياكل المعدني 2222برقم    

ارسة زمة لمممع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخيص الال 

متر بالمنطقة الصناعية خارج زمام بساتين االسماعيلية بلبيس 0555نشاطها ، بجهة : جمالون معدني بقطعة   

، قيد فى  1555550555الضياء لصناعة البالستيك لصاحبها خالد منصور ابراهيم عبيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

القرارات العادة تدوير المنتجات البالستيكة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و عن اقامة وتشغيل مصنع 2511برقم  25255223

  السارية وعلى المنشاة

 -الصناعات الصغيرة والمتوسطة -مجمع ج -120الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الورشه رقم 

 المنطقة الجنوبية

برقم  25255223، قيد فى  1555550555ن مهران حسن مهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  التقوي للنسيج لصاحبها حس -  22

المنشاة عن اقامة وتشغيل مصنع للتصنيع الغزل والنسيج  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 2512   

3جنوب غرب أ -043رقم  الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : القطعة  

، تاجر فرد ،   2512لسنة  22شاكر جبر البسطويسي الدفلوج لصاحبها )شاكر جبر البسطويسي الدفلوج( وفقا الحكام قانون  -  23

 22عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  2502برقم  25255222، قيد فى  1555550555رأس ماله ،  

ئحته التنفيذيهو ال 2512لسنة  : 

 تجارة الجملة والتجزئة لجميع مواد البناء على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط

التوريدات العمومية -و الئحته التنفيذيه:  2512لسنة  22النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص عليها بقانون رقم    

و في حالة عدم  2512لسنة  22و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم  على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة

22مجاورة  012قطعة  -الدور االرضي  - 1التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع ، بجهة : الوحدة رقم   

، تاجر فرد ،   2512لسنة  22فقا الحكام قانون شاكر جبر البسطويسي الدفلوج لصاحبها )شاكر جبر البسطويسي الدفلوج( و -  24

لسنة  22عن بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  2502برقم  25255222، قيد فى  1555550555رأس ماله ،  

2512 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

رد ة النشاط الواعدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارس

ام والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحك 2512لسنة  22بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

            القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

22مجاورة  012قطعة  -الدور االرضي  - 1، بجهة : الوحدة رقم لمباشرة نشاطها .               

، قيد فى  3555550555جويل للصناعات البالستيكية لصاحبها مختار محمد محمد عبدالعاطي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

بي بي ار ( مع ي اسيلين والعن اقامة وتشغيل مصنع لتنيع المنتجات البالستيكية )البي في سي  والبول 2205برقم  25255211

  مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة

منزل ملك السيد محمد بغدادي 252الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شقة   

، قيد فى  055550555اجر فرد ، رأس ماله ،  المتحدة النظمة التعبئة والتغليف  لصاحبها حماده محمد محمد ابراهيم  ، ت -  26

تجارة الجملة والتجزئة لماكينات ومواد التعبئة والتغليف -عن : 2240برقم  25255215               

              مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة              

34المجاورة  - 3عمارة -2لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : الوحدة رقم                 

برقم  25255215، قيد فى  1555550555الهالل للتجارة لصاحبها محمد احمد صادق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  27

22عن انشطة داخل ق  2243  : 

  تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية  على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط

: التوريدات العمومية 22االنشطة خارج ق  -   

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة  22التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

االردنية-مول سيتي سنتر -1برج رقم -13عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة ، بجهة : رقم   

برقم  25255215، قيد فى  1555550555احمد صادق احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   الهالل للتجارة لصاحبها محمد -  28

والئحته  2512لسنة  22عن بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  2243

ة الحصول على ن واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأالتنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحكام القواني

            كافة التراخيص الالزمة

االردنية-مول سيتي سنتر -1برج رقم -13لمباشرة نشاطها . ، بجهة : رقم               

، قيد فى  155550555،  المبدع لتنميه المهارات لصاحبها ) شيماء سعيد عبد العزيز محمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  29

22عن االنشطة داخل ق  2224برقم  25255213  : 

 انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

: اقامة وتشغيل مركز تدريب لتنميه مهارات االطفاال ورعاية الموهوبين 22االنشطة خارج ق  -  

و في حالة عدم  2512لسنة  22ستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم على المنشأة إفراد حسابات مالية م

2512لسنة  22التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

به _ منزل لدور الثاني _ بجوار مسجد القرادمه _ قريه الطيعدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات ، بجهة : شقه با

 ملك صالح كمال ابراهيم منصور
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 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، قيد فى  155550555المبدع لتنميه المهارات لصاحبها ) شيماء سعيد عبد العزيز محمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  30

ا منشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليهعن و الحوافز الواردة بذات القانون. على ال 2224برقم  25255213

القرارات والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و 2512لسنة  22بقانون رقم 

            السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

راهيم ة نشاطها . ، بجهة : شقه بالدور الثاني _ بجوار مسجد القرادمه _ قريه الطيبه _ منزل ملك صالح كمال ابلمباشر            

 منصور

، قيد  1555550555لصاحبها كامل ابراهيم كامل السنهوري  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   A M S االمل للمستلزمات الطبيه -  31

رقية مع االكواب الو -شغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطكبيةى المعقمة والغير معقمة عن اقامة وت 2223برقم  25255213فى 

  مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة

ةالحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االول علوي بالمصنع الكائن بالمنطقة الصناعي  C1 - 

قطعةال  F1 - 

الخماسية نفرالند للتجارة والتوريدات لصاحبها يوسف مصطفي محمد حسين صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

عن تجارة الجملة والتجزئة للزيوت والشحومات الصناعية وزيوت المحركات  2220برقم  25255213، قيد فى  0555550555

اشر من رمضان فقطعلى أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة الع  

: توزيع الزيوت والشحومات الصناعية وزيوت المحركات 22االنشطة خارج الئحة  -   

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة  22المزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع ب  

مبني رقم - 12عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار ، بجهة : رقم   B -  بمعرض منتجات مصانع مدينة العاشرمن رمضان

لصناعيةلية والمصنقة االواقعة في المنطقة الفاصلة بين الطريق الصحراوي مصر االسماعي -التابعة لجمعية المستثمرين   A1 

الخماسية نفرالند للتجارة والتوريدات لصاحبها يوسف مصطفي محمد حسين صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

عن بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط  2220برقم  25255213، قيد فى  0555550555

اة والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراع 2512لسنة  22منصوص عليها بقانون رقم الوارد بالمجاالت ال

            أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

مبني رقم - 12لمباشرة نشاطها . ، بجهة : رقم               B -  بمعرض منتجات مصانع مدينة العاشرمن رمضان التابعة لجمعية

الواقعة في المنطقة الفاصلة بين الطريق الصحراوي مصر االسماعيلية والمصنقة الصناعية -المستثمرين   A1 

اله ،  المهندس لتجارة قطع غيار الماكينات والصيانة لصاحبها عمرو محمود عوض الله عطيه  ، تاجر فرد ، رأس م -  34

و الئحته التنفيذيه 22عن االنشطة داخل قانون  2233برقم  25255252، قيد فى  055550555 : 

  تجارة فطع غيار واجزاء الماكينات والمكابس ومستلزمات المصانع واللوحات الكهربائية

حات الكهربائيةو الئحته التنفيذيه: صيانة جميع انواع  الماكينات والمكابس واللو 22االنشطة خارج الئحة  -   

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة  22التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

32المجاورة  -سنتر االسراء والمعراج  - 24وحدة عدم ، بجهة : ال  - 

المهندس لتجارة قطع غيار الماكينات والصيانة لصاحبها عمرو محمود عوض الله عطيه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

دة بذات عن تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الوار 2233برقم  25255252، قيد فى  055550555

والئحته التنفيذيه قبل النشاط  2512لسنة  22القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 
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 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اخيص الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التر

            الالزمة

32المجاورة  -سنتر االسراء والمعراج  - 24لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الوحدة               - 

لصاحبتها  عنيتره احمد محمد حسن   S. Training اس . للتدريب -  36

عن " 2232برقم  25255252، قيد فى  155550555زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   لمنصوص النشاط الوارد بالمجاالت ا 

و الئحته التنفيذيه2512لسنة 22عليها بقانون رقم   : 

 .إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -

و الئحته التنفيذيه2512لسنة 22النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص عليها بقانون رقم    : 

 .اقامة و تشغيل مركز تدريب لتنمية مهارات و قدرات األطفال و رعاية الموهوبين -

و في حالة عدم 2512لسنة 22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

كفر ميت بشار -بان محمد منزل ملك / أيمن شع -التزام المنشأة ، بجهة : : شقة بالدور األرضي   

لصاحبتها  عنيتره احمد محمد حسن   S. Training اس . للتدريب -  37

عن بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا  2232برقم  25255252، قيد فى  155550555زهران  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

2512لسنة 22و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

متع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانونعدم ت .  

و الئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن 2512لسنة 22على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

 . تلك المجاالت

             

انين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمةمع مراعاة أحكام القو                           

كفر ميت بشار -منزل ملك / أيمن شعبان محمد  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : : شقة بالدور األرضي                

 055550555يد ابراهيم سالمه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  النور لتجارة مهمات االمن الصناعي لصاحبها نور محمد عبدالحم -  38

عن تجارة الجملة والتجزئة لمهمات االمن الصناعي على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة  2225برقم  25255213، قيد فى 

ص الالزمة لى كافة التراخيالعاشر من رمضان فقط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول ع

االردنية -مجمع عبدالمقصود  - 2لمباشرة نشاطها ، بجهة : الوحدة رقم   - 

 25255213، قيد فى  1555550555نيو الزهور للصناعة لصاحبها النمر يسري حنا توفيق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  39

يع العبوات لتصن -لتصنيع للغزل والنسيج والمالبس الجاهزة  -عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  2222برقم 

للوائح والقرارات لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية مع مراعاة أحكام القوانين وا -لنشر وجلي الرخام والطوب االسمنتي  -البالستيكية 

  السارية وعلى المنشاة

ثان العاشرمن  -قطاع ز الحي الثاني عشر  121قطعة  3: الوحدة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة 

 - رمضان

، قيد فى  155550555البريطانية لخدمات التعليم لصاحبها ابراهيم السيد ابراهيم السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  40

عن ادارة مدارس ومعاهد التعليم الفني 2222برقم  25255213  

 -رافيا القايام باعمال المساحة الهندسية ونظم معلومات الجغ -كز العداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية : مر 22انشطة خارج ق  -

 اعداد الدورات التدريبية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم التزام المنشأة   

فيلل الجامعة -شارع ابوبكر الصديق  25عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات ، بجهة :   - 

، قيد فى  155550555، تاجر فرد ، رأس ماله ،   البريطانية لخدمات التعليم لصاحبها ابراهيم السيد ابراهيم السيد  -  41

ا عن و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليه 2222برقم  25255213

القرارات ين واللوائح ووالئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحكام القوان 2512لسنة  22بقانون رقم 

            السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

فيلل الجامعة -شارع ابوبكر الصديق  25لمباشرة نشاطها . ، بجهة :               - 

لصاحبها علي بهاء  Solutions Engineering works general supplies حلول لالعمال الهندسية والتوريدات العمومية -  42

22عن االنشطة داخل الئحة  2221برقم  25255213، قيد فى  1555550555علي علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    : 

    - اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم االالت والمعدات الصناعية وخطوط االنتاج

  

ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط تجارة الجملة والتجزئة لالالت والمعدات وقطع الغيار على أن تتم   

: التوريدات العمومية 22االنشطة خارج ق  -   

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

1شقة  - 15مجاورة  - 413مزايا و الحوافز الواردة بقانون ، بجهة : ق التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بال  - 

لصاحبها علي بهاء  Solutions Engineering works general supplies حلول لالعمال الهندسية والتوريدات العمومية -  43

2512لسنة  22ستثمار رقم عن اال 2221برقم  25255213، قيد فى  1555550555علي علي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،    

رد عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوا

ام والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحك 2512لسنة  22بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

            القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

1شقة  - 15مجاورة  - 413لمباشرة نشاطها . ، بجهة : ق               - 

برقم  21325255، قيد فى  05550555أركان للتدريب لصاحبها  محمد على محمود نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

عن " 2222 النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص  

 : عليها بقانون رقم ?? لسنة ???? و الئحته التنفيذيه

  .إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات -

  .إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها -

 .حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -

و الئحته التنفيذيه 2512لسنة  22النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص عليها بقانون رقم   : 

تدريب الموارد البشرية إنشاء و اقامة مركز لتنمية و - . 

المجاورة السادسة -130عمارة رقم  -الدور الثاني  - 2، بجهة : الوحدة رقم  -  - 

برقم  25255213، قيد فى  05550555أركان للتدريب لصاحبها  محمد على محمود نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

بية و الترجمةعن إنشاء و إقامة مركز للتدريب على اللغات األجن 2222 . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة  22التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  . 

ة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانونعدم تمتع األنشط .  

الدور  - 2و ، بجهة : الوحدة رقم  2512لسنة  12على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

المجاورة السادسة -130عمارة رقم  -الثاني   - 

برقم  25255213، قيد فى  05550555على محمود نصر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  أركان للتدريب لصاحبها  محمد  -  46

عن الئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت 2222  . 

             

             مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة             

المجاورة السادسة -130عمارة رقم  -الدور الثاني  - 2لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الوحدة رقم                - 

عالم النيوماتيك لتجارة انظمة الهيدروليك والنيوملتيم لصاحبها خالد عصام اجرزو  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  47

سة عن تجارة الجملة والتجزئة النظمة الهيدروليك والنيوماتيك  على أن تتم ممار 2242م برق 25255211، قيد فى  1555550555

  النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط

            مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة-

3مرحلة  -مول سما االردنية -21. ، بجهة : وحدة رقم  لمباشرة نشاطها              

، قيد  1555550555سي ورلد للدراسات الهندسية والبيئية لصاحبها محمد اسماعيل احمد مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

عن " 2204برقم  25255211فى  إعداد الدراسات االقتصادية  

 والهندسية والتكنولوجية للمشروعات

ا للمعايير مة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها، وفقإقا

 .الفنية والعلمية المقررة في هذا الشأن

 صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية

 .الهندسة الوراثية في المجاالت النباتية والحيوانية

22انشطة خارج ق  "  

 تقديم خدمات المعايرة واالختبارات الغير اتالفية وفقا للقواعد المنظمة والخاصة بالمجلس الوطني لالعتماد

االردنية -البتراء مول -مرحلة اولي - 1عمارة  -الدور الثالث - 2تقديم االستشارات البيئية ، بجهة : رقم   - 

عن اقامة وتشغيل  2552برقم  25255223، قيد فى  5555505551حماد سعد حماد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  49

  مصنع لتصنيع المواد الغذائية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة

العاشرمن  مدينة - 2مليون م 3المنطقة الجنوبية  - 04الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : القطعة رقم 

الشرقية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا -رمضان   

امازون ستور لتجارة اكسسوار المحمول لصاحبها عبدالرحمن طارق عبدالقوي ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  50

المحمول على أن تتم ممارسة النشاط داخل عن تجارة التجزئة الكسسوارات  2234برقم  25255252، قيد فى  055550555

تراخيص مدينة العاشر من رمضان فقط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة ال

1القدس مول  - 2الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : رقم   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، قيد  1555550555مد عبدالنبي عطيه الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ماج للصناعة والتوريدات العمومية لصاحبها مح -  51

و الئحته التنفيذيه 2512لسنة  22عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  2232برقم  25255252فى  : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات البالستيكية والمعدنية الخاصة بالمصانع

التوريدات العمومية -و الئحته التنفيذيه:  2512لسنة  22لخارج عن المجاالت المنصوص عليها بقانون رقم النشاط ا   

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

 -المنطقة الصناعية الثانية  - 22التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة ، بجهة : الوحدة رقم 

هيئة مسبقاالشرقية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة ال -مدينة العاشرمن رمضان  -امام شركة ارما  -مجمع الفرسان   

، قيد  1555550555ماج للصناعة والتوريدات العمومية لصاحبها محمد عبدالنبي عطيه الجزار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

2512لسنة  22ستثمار رقم عن بقانون اال 2232برقم  25255252فى   

رد عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوا

ام والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحك 2512لسنة  22بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

            القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

مدينة  -امام شركة ارما  -مجمع الفرسان  -المنطقة الصناعية الثانية  - 22لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الوحدة رقم             

جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقاالشرقية فيما عدا منطقة شبه  -العاشرمن رمضان   

، قيد فى  1555550555الفارس لتشكيل المعادن لصاحبها غازي مصطفي غازي سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

عن " 2543برقم  25255223 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل  

 وتشغيل المعادن

22انشطة خارج ق   

 اعمال الديكورات المعدنية

دات العموميةالتوري  

و في حالة عدم 2512لسنة 22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة 22التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانونعدم تمتع األنشطة خارج  .  

بمجمع صناعات-24على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت ، بجهة : وحدة صناعية رقم   B2-  مدينه العاشر  -مجمع الفرسان

الشرقيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة -من رمضان   

، قيد فى  1555550555لتشكيل المعادن لصاحبها غازي مصطفي غازي سيد احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   الفارس -  54

و الئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت2512لسنة 22عن المنصوص عليها بقانون رقم  2543برقم  25255223  

               

انين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمةمع مراعاة أحكام القو                               

بمجمع صناعات-24لمباشرة نشاطها . ، بجهة : وحدة صناعية رقم                  B2-  مدينه العاشر من رمضان  -مجمع الفرسان- 

قة الهيئةالشرقيه فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم مواف  

، قيد فى  055550555بالتنيوم للدهانات الحديثة لصاحبها  عصام السيد عبدالحي السيد شحاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

ارية عن اقامة وتشغيل مصنع لخلط وتعبئة الدهانات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الس 2542برقم  25255223

  وعلى المنشاة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

بيسبل -حصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : منزل ملك وليد عبدالحميد محمد ابراهيم عزبه زكي ال  

ي  ، تاجر كروان الشام لتجارة الجملة والتجزئة وتقديم الوجبات الجاهزة لصاحبها احمد عبدالحكيم محمد عزيز فهمي العرين -  56

والئحته التنفيذيه 22عن االنشطة داخل الئحة  2503برقم  25255223قيد فى  ، 155550555فرد ، رأس ماله ،    : 

 تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية

اع الوجبات والئحته التنفيذيه :  اقامة وتشغيل وتملك المطاعم والكافتيريات الثابتة لتقديم جميع انو 22االنشطة خارج الئحة  -

كحولية ( وتقديم جميع انواع الماكوالت والتيك اوايالجاهزة والمشروبات ) عدا ال   

والئحته التنفيذيه قبل النشاط  2512لسنة  22مع التزام على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

مدينة بدر - 2مول  - 3م محل رق -الخارج عن تلك المجاالت . مع التزام المنشأة إفراد حسابات ، بجهة : الدور االرضي   - 

ي  ، تاجر كروان الشام لتجارة الجملة والتجزئة وتقديم الوجبات الجاهزة لصاحبها احمد عبدالحكيم محمد عزيز فهمي العرين -  57

عن مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون  2503برقم  25255223، قيد فى  155550555فرد ، رأس ماله ،  

لسنة  22تثمار رقم الستثمار  و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االسا

2512 

ح عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون.  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائ

السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمةوالقرارات              

مدينة بدر - 2مول  - 3محل رقم  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور االرضي               - 

لصاحبها شريف السيد عبدالوهاب موسي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   croce store كروك ستور لتجارة االحذية -  58

و  2512لسنة  22عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  2522برقم  25255220، قيد فى  5550555155

 : الئحته التنفيذيه

 .تجاره الجمله والتجزئه لالحذية  على أن يتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط -

 ا

وائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمةمع مراعاة أحكام القوانين والل                

مول الصفوة-المجاورة االولي -33العقار رقم -الدور االرضي -3لمباشرة نشاطها . ، بجهة : رقم                

، قيد  05550555لصاحبها عمرو انور حسن خليفه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Click solutions  كليك سلو يشنز -  59

عن تصميم وإنتاج البرامج 2522برقم  25255220فى   :-  

  .أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها

  

" - ال تصميم وإنتاج البرامج أعم

  .والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها

  .إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات -

 إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية -

- البنية األساسية للمعلومات واالتصاالتتصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات  :  

االردنيه - 1جرش مول  -3أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ، بجهة : : مكتب  -  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، قيد  1555550555سي ورلد للدراسات الهندسية والبيئية لصاحبها محمد اسماعيل احمد مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  60

شارات ندسية ) فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستعن واله 2204برقم  25255211فى 

طة الشركات والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النش

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية ( 22المادة  العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى   

 التوريدات العمومية

و في حالة ،  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

ردنيةاال -البتراء مول -مرحلة اولي - 1عمارة  -الدور الثالث - 2بجهة : رقم   - 

، قيد  1555550555سي ورلد للدراسات الهندسية والبيئية لصاحبها محمد اسماعيل احمد مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

الستثمار عن عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون ا 2204برقم  25255211فى 

5122لسنة  22رقم   

  .عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

و الئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج  2512لسنة  22على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

 عن تلك المجاالت

              

جهة : رقم أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ، ب مع مراعاة              

االردنية -البتراء مول -مرحلة اولي - 1عمارة  -الدور الثالث - 2  - 

، قيد  1555550555ماله ،   سي ورلد للدراسات الهندسية والبيئية لصاحبها محمد اسماعيل احمد مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس -  62

 -البتراء مول -مرحلة اولي - 1عمارة  -الدور الثالث - 2عن لمباشرة نشاطها . ، بجهة : رقم  2204برقم  25255211فى 

 - االردنية

ديكون للتجاره والتوريدات و استشارات التصميم ) سيد محمد السيد ابراهيم جاد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  2222برقم  25255213، قيد فى  5505551555

            وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

_ مول الجوهره _ الدور الثاني 313لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الوحدة               

اره والتوريدات و استشارات التصميم ) سيد محمد السيد ابراهيم جاد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ديكون للتج -  64

شاط عن تجارة الجملة والتجزئة لمواد التعبئة والتغليف على أن تتم ممارسة الن 2222برقم  25255213، قيد فى  1555550555

  داخل مدينة العاشر من رمضان فقط

شارات القا تقديم االستشارات )فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق المالية وكذا االست - -لتوريدات العمومية : ا 22انشطة خارج ق  -

ن االوراق الماليه نونية واالستشارات و الدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زبادة راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية ع

من قانون سوق راس المال ، بجهة : الوحدة  22ل االوراق المالية المنصوص عليها في المادة النشطه الشركات العامله في مجا

_ مول الجوهره _ الدور الثاني 313  

ديكون للتجاره والتوريدات و استشارات التصميم ) سيد محمد السيد ابراهيم جاد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

عن والئحته التنفيذية 2222م برق 25255213، قيد فى  1555550555  ). 

    

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

5122لسنة  22التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

رد عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوا

_ مول  313والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن ، بجهة : الوحدة  2512لسنة  22بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

 الجوهره _ الدور الثاني

  النهار لتجارة وتوريد المسامير وقطع غيار الماكينات لصاحبها صباح احمد علي الطباخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  66

عن 2200برقم  25255211، قيد فى  055550555  :-                

                 

تجاره الجمله والتجزئه المسامير  "

النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان وقطع غيار الماكينانات علي ان تتم ممارسة  

22انشطة خارج ق   

 توريد المسامير وقطع غيار الماكينات

و في حالة عدم 2512لسنة 22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة 22و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا   

الصفا للتنمية العمرانية -1عمارة  -2عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار ، بجهة : : الوحدة   - 

  النهار لتجارة وتوريد المسامير وقطع غيار الماكينات لصاحبها صباح احمد علي الطباخ  ، تاجر فرد ، رأس ماله ، -  67

عن بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون 2200برقم  25255211، قيد فى  055550555 .  

و الئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن 2512لسنة 22ون رقم على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقان

 تلك المجاالت

               

               مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة               

الصفا للتنمية العمرانية -1عمارة  -2الوحدة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : :                  - 

، قيد فى  055550555جرين اليف للمستلزمات الطبية لصاحبتها امل حامد مدني فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  68

والئحته التنفيذيه 22عن االنشطة داخل قانون رقم  2203برقم  25255211 : 

يةتجارة الجملة والتجزئة للمستلزمات الطب  

التوريدات العمومية -والئحته التنفيذيه:  22االنشطة خارج قانون رقم    

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة  22اردة بقانون االستثمار رقم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الو  

مجاورة  - 213قطعة رقم  - 3عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات ، بجهة : الوحدة رقم 

22 - 

، قيد فى  550555505جرين اليف للمستلزمات الطبية لصاحبتها امل حامد مدني فراج  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  69

 2512لسنة  22عن القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  2203برقم  25255211

ى المنشأة والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعل

فة التراخيص الالزمةالحصول على كا             

22مجاورة  - 213قطعة رقم  - 3لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الوحدة رقم               - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، قيد فى  055550555الخليل لتشكيل المعادن لصاحبها محمود عبدالسالم ابراهيم عبدالهادي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  70

السارية  شغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقراراتعن اقامة وت 2212برقم  25255254

  وعلى المنشاة

42عقار  - 1مجاورة  -الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شقة بالدور الثالث   - 

، قيد فى  155550555له احمد نعناع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  االمانة لتصنيع االدوات المنزلية لصاحبها ابراهيم عبدال -  71

السارية  عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدوات المنزلية  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 2232برقم  25255213

  وعلى المنشاة

-مدينة الصالحية-المنطقة الصناعية الثانية -معدلة  2م الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : القطعة رق

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء-الشرقية  

، قيد فى  055550555حورس مصر للتجارة لصاحبها محمد الشحات حسين محمد البحراوي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  72

ان على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمض عن تجارة الكيماويات واالدوات الكهربائية 2214برقم  25255254

رة نشاطها ، فقط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباش

2نجوم الصفا  -نموذج أ  -دور ارضي  - 0بجهة : الوحدة رقم   - 

، قيد فى  155550555طوير لصاحبها محمد محمود السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  العلمية للتدريب والت -  73

و الئحته التنفيذيه 22عن االنشطة داخل الئحة  2221برقم  25255213 :: 

 انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

فيذيه:: اقامة وتشغيل مركز تدريبو الئحته التن 22االنشطة خارج الئحة  -   

 22رقم  لتنمية مهارات قدارت االطفال ورعاية الموهوبين على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون

مالي مستقل  والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز 2512لسنة 

 -ش الطمره بجوار المدرسة االبتدائية  -عاقر ملك ابراهيم عبدالعادي ابراهيم  - 0للنشاط الوارد بقانون االستثمار ، بجهة : شقة 

 - االعراس

، قيد فى  155550555العلمية للتدريب والتطوير لصاحبها محمد محمود السيد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  74

قانون عن و في حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة ب 2221برقم  25255213

2512لسنة  22االستثمار رقم   

ح عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائ

رات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمةوالقرا             

 -ش الطمره بجوار المدرسة االبتدائية  -عاقر ملك ابراهيم عبدالعادي ابراهيم  - 0لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شقة             

 - االعراس

احبها احمد نبيل عبده سليمان غنيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لص A one  اي ون  لالستثمار العقاري والمقاوالت العامة -  75

و الئحته التنفيذيه 22عن االنشطة داخل قانون  2225برقم  25255213، قيد فى  055550555 :: 

  االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم

و الئحته التنفيذيه:: المقاوالت العامة 22ج قانون االنشطة خار -  

والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج  2512لسنة  22على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  

ي حالة عدم نون االستثمار و فعن تلك المجاالت على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقا

مدينة بدر -الحي االول  -المجاورة الرابعة  - 22عمارة  -الدور االرضي  - 1التزام ، بجهة : شقة رقم   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لصاحبها احمد نبيل عبده سليمان غنيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   A one  اي ون  لالستثمار العقاري والمقاوالت العامة -  76

انون عن المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بق 2225برقم  25255213، قيد فى  055550555

2251لسنة  22االستثمار رقم   

ح عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائ

            والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

مدينة بدر -الحي االول  -المجاورة الرابعة  - 22عمارة  -الدور االرضي  - 1لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شقة رقم               - 

، قيد  05550555لصاحبها عمرو انور حسن خليفه محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Click solutions  كليك سلو يشنز -  77

عن ونقل وتداول البيانات 2522برقم  25255220فى  .  

 تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات -

             

هة : : مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ، بج             

االردنيه - 1جرش مول  -3مكتب   

، قيد فى  155550555 الفتح للطاقة الشمسية لصاحبها محمود عبداللطيف محمد عبداللطيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  78

 عن تصميم اوانشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة علي اختالف 2520برقم  25255231

اشرة مصادرها مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمب

المركز العالمي التجاري-الدور الثالث-422: الوحدة رقم نشاطها ، بجهة   

، قيد فى  155550555محمود محمد عبدالفتاح المهدي لصاحبها محمود محمد عبدالفتاح المهدي  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  79

رات اللوائح و القرا عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اكياس بالستيك  مع مراعاة أحكام القوانين و 2523برقم  25255231

-45قطعة  -1السارية وعلى صاحب المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لممارسة نشاطها ، بجهة : الدور االرضيي 

21كجاورة   

،  155550555البشائر لالستثمار العقاري والمقاوالت العامة لصاحبها السيد حسن محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  80

: _ االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق 22عن االنشطه داخل ق  2524برقم  25255231يد فى ق

المقاوالت العامه وعلي المنشاه افراد حسابات ماليه ومركز مالي  - 22النائيه والمناطق خارج الوادي القديم . االنشطه خارج ق 

ا والحوافز الوارده ون االستثمار وفي حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايمستقل لالنشطه الوارده بقان

رقم  مع التزام المنشاه بممارسه النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار 2512لسنه  22بقانون االستثمار رقم 

0مجاورة رقم  -23رقم عمارة  -251لسنه ، بجهة : الوحدة رقم  22  

،  155550555البشائر لالستثمار العقاري والمقاوالت العامة لصاحبها السيد حسن محمد السيد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

ن والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت مع مراعاه احكام القواني 2512عن  2524برقم  25255231قيد فى 

 -251ح والقرارات الساريه وعلي المنشاه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، بجهة : الوحدة رقم واللوائ

0مجاورة رقم  -23عمارة رقم   

، قيد فى  155550555رويال للتنمية والتدريب لصاحبها فاطمة محمود محمد عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

عن و الحوافز الواردة بذات القانون 2544برقم  25255223 .  

و الئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن 2512لسنة 22على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

 تلك المجاالت
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جهة : على المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ، بمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و               

ميت بشار -بجوار المدرسة -طريق المقابر -ش السوق -منزل ملك / عامر محمود محمد   - 

، قيد فى  155550555رويال للتنمية والتدريب لصاحبها فاطمة محمود محمد عبدالمنعم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

عن " 5442برقم  25255223 إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد  

  .الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات

2512لسنة 22انشطة خارج القانون   

 .اقامة وتشغيل مركز تدريب لتنمية مهارات قدرات االطفال ورعاية الموهوبين

و في حالة عدم 2512لسنة 22بقانون االستثمار رقم على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد 

2512لسنة 22التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

جوار ب -برطريق المقا -ش السوق -عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات ، بجهة : منزل ملك / عامر محمود محمد 

ميت بشار -المدرسة  - 

، قيد فى  1555550555الحمد للكيماويات لصاحبها عاشور محمد ابوالحمد رضوان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

ائح عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعية والمطهرات مع مراعاة أحكام القوانين واللو 2542برقم  25255223

رية وعلى المنشاةوالقرارات السا   

بلبيس -بساتين االسماعيلية  -خارج الزمام  - 11الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : القطعة رقم   - 

،  155550555الديب لتجارة المواد الغذائية والمياه الغازية محمد محمد كمال محمد محب الديب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

دينة عن تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والمياه الغازية على أن تتم ممارسة النشاط داخل م 2542برقم  25255223فى  قيد

ص الالزمة العاشر من رمضان فقط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخي

12مج -ش حلب  - 123: عقار لمباشرة نشاطها ، بجهة   - 

برقم  25255223، قيد فى  1555550555اراب الجديدة لصاحبتها هناء حسن اسماعيل شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  86

عن تجارة الجملة والتجزئة لالدوات الكهربائية على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط 2504   

: التوريدات العمومية 22ج ق االنشطة خار -   

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة  22التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

مشروع العزم  -2م تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على ، بجهة : رقم عد

 التجاري

برقم  25255223، قيد فى  1555550555اراب الجديدة لصاحبتها هناء حسن اسماعيل شرف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  87

والئحته التنفيذيه قبل النشاط  2512لسنة  22الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  عن المنشأة ممارسة النشاط 2504

اخيص الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التر

            الالزمة

مشروع العزم التجاري -2رقم  لمباشرة نشاطها . ، بجهة :              

برقم  25255235، قيد فى  25550555بنده فودز لصاحبها محمد عبدالوهاب محمد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  88

عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية 2522   
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اطها. ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأه الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

ا عدا منطقة هيها الشرقية فيم-الطريق الدائري هيها ابوكبير-بجوار شركة شيبسي  -بجهة : منزل ملك ابراهيم محمد احمد سيد احمد

وافقة الهيئةشبه جزيرة سيناء يلزم م  

عن االنشطة  2523برقم  25255235، قيد فى  155550555صبري محمد السعيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  89

والئحته التنفيذيه 22داخل قانون   : 

 تجارة الجملة والتجزئة للمنظفات والصابون

س والسجاد والمفروشاتوالئحته التنفيذيه : مغسلة لتنظيف المالب 22االنشطة خارج قانون  -    

والئحته التنفيذيه قبل النشاط  2512لسنة  22مع التزام المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

و في ستثمار الخارج عن تلك المجاالت  مع التزام المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون اال

31المجاورة  - 2القطعة رقم  -حالة عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها ، بجهة : الدور االرضي   - 

عن في التمتع  2523برقم  25255235، قيد فى  155550555صبري محمد السعيد ابراهيم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  90

2512لسنة  22قم بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار ر  

رد عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوا

ام والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحك 2512لسنة  22بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمةالقوانين              

31المجاورة  - 2القطعة رقم  -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الدور االرضي               - 

، قيد فى  1555550555،  المريم لنشكيل وتشغيل المعادن لصاحبتها صباح صبحي ابراهيم محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله  -  91

السارية  عن اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 2522برقم  25255235

  وعلى المنشاة

االردنية - 2مول نجوم الصفا  - 252الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شقة   - 

، تاجر فرد   2512لسنة  22مد جبر البسطويسي الدفلوج لصاحبها ) محمد جبر البسطويسي الدفلوج ( وفقا الحكام القانون مح -  92

 22عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  2502برقم  25255222، قيد فى  1555550555، رأس ماله ،  

و الئحته التنفيذيه 2512لسنة  : 

ملة والتجزئة لجميع مواد البناء على أن تتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقطتجارة الج  

التوريدات العمومية -و الئحته التنفيذيه:  2512لسنة  22النشاط الخارج عن المجاالت المنصوص عليها بقانون رقم    

و في حالة عدم  2512لسنة  22الوارد بقانون االستثمار رقم على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط 

32المجاورة  -( 12نموذج ) د ( عمارة رقم ) - 354التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع ، بجهة : الوحدة رقم   

، تاجر فرد   2512لسنة  22نون محمد جبر البسطويسي الدفلوج لصاحبها ) محمد جبر البسطويسي الدفلوج ( وفقا الحكام القا -  93

لسنة  22عن بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  2502برقم  25255222، قيد فى  1555550555، رأس ماله ،  

2512 

رد عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوا

ام والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحك 2512لسنة  22بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

            القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

32المجاورة  -( 12نموذج ) د ( عمارة رقم ) - 354دة رقم لمباشرة نشاطها . ، بجهة : الوح              
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برقم  25255224، قيد فى  1555550555مخبز العميد لصاحبها لمياء رجب رجب مجاهد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  94

المنشاة عن اقامة وتشغيل مخبز سياحي نصف الي مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 2521   

 -ميدان التحرير  -شارع الجيش  - 3عقار رقم  -الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : الدور االرضي 

الزقازيق اول -النظام   - 

 52242525، قيد فى  105550555المتحدة لتجارة المنظفات لصاحبها السيد محمد احمد محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  95

اة عن تجارة الجملة و التجزئه للمنظفات علي ان يتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط مع مراع 2520برقم 

 -2قة احكام القوانين و اللوائح و القرارات السارية و علي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لنشاطها ، بجهة : ش

150 قطعة-02مجاورة -الدورالثاني  

، قيد فى  055550555ايست لتصنيع االجهزة المنزلية لصاحبها احمد حسين محمد حسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  96

دات الهندسية عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتشكيل اجزاء معدنية وبالستيكية واالجهزة المنزلية والمع 2522برقم  25255220

كهربائية مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاةوجميع االجهزة االلكترونية وال   

مدينة  -فدان شباب  155المنطقة الصناعية  - 142الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : القطعة رقم 

 - بدر

، قيد فى  15555550555تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها كمال كامل صرمه  ،  CAIRO TEXTILES كايرو تكستايلز -  97

ح عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة والمفروشات مع مراعاة أحكام القوانين واللوائ 2552برقم  25255212

  والقرارات السارية وعلى المنشاة

جنوب الجمركية 3لمنطقة امتداد أا - 23الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : قطعة رقم   - 

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 )ش.ذ.م.م(   شركة  ،   senior group  شركة سينيور جروب -  1

اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب  "

 وتنمية الموارد البشرية والتدريب في مجال االدارة

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انونخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتحقيق غرضها في مصر أو في ال   

، عن " 2220برقم  25255213،قيدت فى  1355550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مركز العداد وتدريب  

 وتنمية الموارد البشرية والتدريب في مجال االدارة

  

طةوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكام الق  . 
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ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انون ، بجهة : ج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندم

القومية -شارع الدكتور طلبه عويضة  -(151شقة بالدور االول علوى بالعقار رقم )  - 

اقامه و تشغيل و اداره دور  - كيدز زون  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  " -  2

 .الحضانه

- يجاوز مرحله التعليم  طفال الطبيعيين وذوى االحتياجات الخاصه وتعليم لغه التخاطب فيما الانشاء المراكز المتخصصه التدريبيه لال

 .الثانوى

  .تنظيم واقامه المؤتمرات والندوات المتعلقه بالتنميه البشريه وذوى االحتياجات الخاصه -

 .انشاء و اقامة مركز العداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه -

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

            .نشاطها

، عن " 2535برقم  25255220،قيدت فى  155550555،رأس مالها      اقامه و تشغيل و اداره دور  - 

 .الحضانه

- يجاوز مرحله التعليم  يبيه لالطفال الطبيعيين وذوى االحتياجات الخاصه وتعليم لغه التخاطب فيما الانشاء المراكز المتخصصه التدر

 .الثانوى

  .تنظيم واقامه المؤتمرات والندوات المتعلقه بالتنميه البشريه وذوى االحتياجات الخاصه -

 .انشاء و اقامة مركز العداد وتنميه وتدريب الموارد البشريه -

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

يما عدا منطقة الشرقيه.  ف -بلبيس  -خلف المتاجر الشعبة  -شارع المتاجر  -نشاطها. ، بجهة : منزل ملك / سيد كامل السيد حسانين 

فيلزم موافقةشبه جزيرة سيناء   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  االندلس لتجارة وتصنيع االدوات المكتبية  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  " -  3

 االدوات المكتبية

تجاره الجمله والتجزئه لالدوات  "

 المكتبية علي ان تتم ممارسة النشاط داخل مدينة بدر فقط

22انشطة خارج ق  "  

 توزيع االدوات المكتبية

و في حالة عدم 2512لسنة 22ركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم على الش

2512لسنة 22التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

برقم  25255212،قيدت فى  3555550555انات و الحوافز   ،رأس مالها   عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضم

، عن " 2202 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

 االدوات المكتبية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تجاره الجمله والتجزئه لالدوات  "

 المكتبية علي ان تتم ممارسة النشاط داخل مدينة بدر فقط

22انشطة خارج ق  "  

 توزيع االدوات المكتبية

و في حالة عدم 2512لسنة 22على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة 22التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

مركز خدمات الحي الخامس  -السوق التجاري-15ر بالضمانات و الحوافز ، بجهة : رقم عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثما

فدان152  

  .االندلس لتجارة وتصنيع االدوات المكتبية  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  الواردة بذات القانون -  4

حته التنفيذيه قبل النشاط الخارج و الئ2512لسنة 22على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

 عن تلك المجاالت

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على أو التي قد تعاونويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها 

، عن  2202برقم  25255212،قيدت فى  3555550555تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز  ،رأس مالها   

  .الواردة بذات القانون

لخارج و الئحته التنفيذيه قبل النشاط ا2512لسنة 22على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

 عن تلك المجاالت

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

فدان152مركز خدمات الحي الخامس  -السوق التجاري-15يق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز ، بجهة : رقم تحق  

22االنشطه داخل ق  براعم المصريه للمستلزمات الطبيه )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  " -  5  

ة أو طبيةالمستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية عالجي - . 

  .المراكز الطبية التشخيصية أو العالجية -

ديم الخدمة الطبية ( سنويا بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحاالت التي يتم تق%15بشرط أن تقدم )

  .أو العالجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز

22االنشطه خارج ق   

  التصدير

ومعدات    ميع مستلزمات الطبيه ومستلزمات المستشفيات وغرف العمليات والغرف الطبيه والحضانات من مستلزماتتجاره ج -

، عن " 2542برقم  25255223،قيدت فى  1555550555،رأس مالها    22االنشطه داخل ق    

و طبيةالمستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمه من أنشطة داخلية عالجية أ - . 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  .المراكز الطبية التشخيصية أو العالجية -

ديم الخدمة الطبية ( سنويا بالمجان من عدد األسرة التي يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحاالت التي يتم تق%15بشرط أن تقدم )

  .أو العالجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز

22االنشطه خارج ق   

  التصدير

ومعدات ،  مستلزمات الطبيه ومستلزمات المستشفيات وغرف العمليات والغرف الطبيه والحضانات من مستلزمات تجاره جميع -

23مجاوره  - 232قطعه  -بجهة : الدور االرضي   - 

  براعم المصريه للمستلزمات الطبيه )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  واجهزه طبيه وكل ما يلزم لهذا الغرض -  6

  التوريدات العموميه -

كة بهذا الشرط وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشر

، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد  2512لسنة  22يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت 2512لسنة  22منصوص عليها بقانون االستثمار رقم بالمجاالت ال  

            

، عن واجهزه طبيه وكل ما يلزم  2542برقم  25255223،قيدت فى  1555550555مع مراعاة أحكام   ،رأس مالها               

  لهذا الغرض

  التوريدات العموميه -

كة بهذا الشرط وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشر

، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد  2512لسنة  22يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت 2512لسنة  22صوص عليها بقانون االستثمار رقم بالمجاالت المن  

            

23مجاوره  - 232قطعه  -مع مراعاة أحكام ، بجهة : الدور االرضي               - 

صول على ئح والقرارات السارية وعلى الشركة الحبراعم المصريه للمستلزمات الطبيه )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  القوانين واللوا -  7

            .كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  2542برقم  25255223،قيدت فى  1555550555،رأس مالها     

23مجاوره  - 232قطعه  -: الدور االرضي الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة   - 

والئحته 22االنشطة داخل قانون  دنيا زاهر محمد امين وشريكها   شركة  ،  " -  8

 : التنفيذية

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة والمفروشات -

والئحته التنفيذية22االنشطة خارج قانون   : 

 التصدير -

والئحته التنفيذية قبل 2512لسنة 22ة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم مع التزام الشركة بممارس

االستثمار  النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

برقم  25255235،قيدت فى  3555550555فى التمتع بالمزايا   ،رأس مالها   ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط حقها 

، عن " 2520 والئحته 22االنشطة داخل قانون  

 : التنفيذية

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة والمفروشات -

والئحته التنفيذية22االنشطة خارج قانون   : 

 التصدير -

والئحته التنفيذية قبل 2512لسنة 22اط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم مع التزام الشركة بممارسة النش

االستثمار  النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون

المنطقة الصناعية -112القطعة  -متع بالمزايا ، بجهة : الدور االول علوى ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى الت  

C8 - الشرقية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة-مدينة العاشر من رمضان  

تمتع االنشطة  ، مع عدم2512لسنة 22دنيا زاهر محمد امين وشريكها   شركة  ،  والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  -  9

 . خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

  

اطهامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش  . 

، 2512لسنة 22وافز الواردة بقانون االستثمار رقم ، عن والح 2520برقم  25255235،قيدت فى  3555550555،رأس مالها     

 . مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

  

اطها . ، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

المنطقة الصناعية -112القطعة  -لدور االول علوى بجهة : ا  C8 - الشرقية فيما عدا منطقة شبه جزيرة-مدينة العاشر من رمضان 

 سيناء يلزم موافقة الهيئة

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و  هبة سمير ابراهيم عبد الخالق و شريكها   شركة  ،  " -  10

التجميل و  افات االعالف و المكمالت الغذائية و االدوية البيطرية و مستحضراتتعبئة ( خالصات و زيوت االعشاب الطبية و أض

 .المواد المعقمة و الزيوت النباتية و البروبيوتك و الطحالب ) للنفس و للغير

  

طهاامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش  . 

، عن " 2212برقم  25255254،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و  

التجميل و  تعبئة ( خالصات و زيوت االعشاب الطبية و أضافات االعالف و المكمالت الغذائية و االدوية البيطرية و مستحضرات

الطحالب ) للنفس و للغيرالمواد المعقمة و الزيوت النباتية و البروبيوتك و  . 

  

اطها . ، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

فدان205بالمنطقة الصناعية ال  -132بجهة : القطعة رقم   

قامة وتشغيل مصنع لتصنيع ا نور الدين محمد عبد الرحمن الجمل وشركاه   شركة  ،  " : -  11

تلزمات طبيه المستلزمات الطبيه النسيجيه المعقمه والغير معقمه (كمامات اوفر هيد واوفر شوز والمالبس والمفروشات الطبيه ومس

 ) البالستيكيه معقمه وغير معقمه

اطهااخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التر . 
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 24 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن " 2223برقم  25255250،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

تلزمات طبيه المستلزمات الطبيه النسيجيه المعقمه والغير معقمه (كمامات اوفر هيد واوفر شوز والمالبس والمفروشات الطبيه ومس

عقمهالبالستيكيه معقمه وغير م  ( 

اطها. ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

دوار العاشر من رمضان -المجمع الصناعي  -وكاله طلعت حرب  -الدور االول  -33و 32بجهة : الوحدتين   

مومية  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  التجارة العامة و التوزيعدلتا جروب للتجارة و التوريدات الع : -  12 . 

 .التوريدات العمومية -

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية1221لسنة 125التوكيالت التجارية مع األلتزام بأحكام القانون رقم  -  .  

 .المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة -

 .صيانة االجهزة و المعدات الهندسية و الكهربائية و االلكترونية و برمجتها -

الدراسات المتعلقة تقديم االستشارات الهندسية (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات و -

 2235برقم  25255253،قيدت فى  1555550555رات   ،رأس مالها   بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشا

 .، عن التجارة العامة و التوزيع

 .التوريدات العمومية -

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية1221لسنة 125التوكيالت التجارية مع األلتزام بأحكام القانون رقم  -  .  

 .المقاوالت العامة و المتخصصة و المتكاملة -

 .صيانة االجهزة و المعدات الهندسية و الكهربائية و االلكترونية و برمجتها -

الدراسات المتعلقة تقديم االستشارات الهندسية (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات و -

مجمع  -مبنى ج  -الدور االرضي  - 21ارات ، بجهة : : الوحدة رقم بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستش

 التطبيقيين

لة فى دلتا جروب للتجارة و التوريدات العمومية  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العام : -  13

س المال والئحته التنفيذيةمن قانون سوق رأ22مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة  ( . 

 .توريد و تركيب و صيانة اجهزة التكييف و التبريد و أنظمة االطفاء التلقائي -

استصالح وتجهيز األراضي  "

أن تكون األراضي  بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين

مالها    االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق   ،رأس مخصصة ألغراض

، عن المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق  2235برقم  25255253،قيدت فى  1555550555

المال والئحته التنفيذيةمن قانون سوق رأس 22المالية المنصوص عليها فى المادة  ( . 

 .توريد و تركيب و صيانة اجهزة التكييف و التبريد و أنظمة االطفاء التلقائي -

استصالح وتجهيز األراضي  "

أن تكون األراضي  بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في هاتين الحالتين

ة : : الوحدة الستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق ، بجهمخصصة ألغراض ا

مجمع التطبيقيين -مبنى ج  -الدور االرضي  - 21رقم   

 دلتا جروب للتجارة و التوريدات العمومية  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  الغمر : -  14



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 25 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

2552لسنة 303وقرار رئيس الجمهورية رقم 2552لسنة 305س الوزراء رقم فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئي . 

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال

انونتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق  . 

، عن الغمر 2235برقم  25255253،قيدت فى  1555550555،رأس مالها       

2552لسنة 303وقرار رئيس الجمهورية رقم 2552لسنة 305الوزراء رقم  فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس . 

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال

انون . ، بجهة تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق

مجمع التطبيقيين -مبنى ج  -الدور االرضي  - 21: : الوحدة رقم   

شركة  ،  "دينا محمد احمد محمد وشريكها    -  15  إنتاج المحتوى اإللكتروني بصوره - 

 .المختلفة من صوت وصورة وبيانات

  

اطهامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش  . 

، عن " 2243برقم  25255215،قيدت فى  3555550555،رأس مالها       تاج المحتوى اإللكتروني بصورهإن - 

 .المختلفة من صوت وصورة وبيانات

  

اطها . ، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

عامبجوار مستشفي فاقوس ال -كفر الحوت  -جمال عبد الناصر  -ش -منزل ملك عايده حلمي أمام - 2عماره -بجهة : : الدور الثاني   

مار ،وفى حالة احمد فؤاد سليم وشريكيه   شركة  ،  بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستث : -  16

 25255212،قيدت فى  3555550555عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة  ،رأس مالها   

هذا الشرط حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم االلتزام ب ، عن بإفراد 2222برقم 

المجاورة الثالثة -252القطعة - 2عمارة  -الدور الثالث  -30يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة ، بجهة : : مكتب رقم   

كة  ،  احمد فؤاد سليم وشريكيه   شر : -  17 " 

والئحته 22االنشطة داخل قانون  "

االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم -التنفيذية  . 

  تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء ومستلزمات المصانع -

والئحته التنفيذية22االنشطة خارج قانون    

دات العمومية والمقاوالت العامةالتوري -  

والئحته التنفيذية قبل 2512لسنة 22مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم 

، عن 2222برقم  25255212،قيدت فى  3555550555النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة   ،رأس مالها     " 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 26 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

والئحته 22االنشطة داخل قانون  "

االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم -التنفيذية  . 

  تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء ومستلزمات المصانع -

والئحته التنفيذية22االنشطة خارج قانون    

ومية والمقاوالت العامةالتوريدات العم -  

والئحته التنفيذية قبل 2512لسنة 22مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم 

 المجاورة -252القطعة - 2عمارة  -الدور الثالث  -30النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة ، بجهة : : مكتب رقم 

 الثالثة

 .الكاالمار للمقاوالت العامة  شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  المقاوالت العامة -  18

 .االستثمار العقاري -

نشطةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األ      

ها على ن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونويجوز للشركة أ 

ى تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخر

  وذلك كله طبقاً ألحكام القانون

، عن المقاوالت العامة 2235برقم  25255212،قيدت فى  55555055525،رأس مالها      . 

 .االستثمار العقاري -

نشطةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األ      

ها على ا التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيره 

ى تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخر

لحية الجديدةالصا - 2المجاورة رقم  - 22عمارة رقم  - 2وذلك كله طبقاً ألحكام القانون ، بجهة : الوحدة رقم   - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  وائل ابراهيم حامد محمد ابو الفرح وشريكه   شركة  ،  " -  19

 المنظفات الصناعيه السائله ومنظفات سائله بمطهر

اطهامع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش . 

  

، عن " 2532برقم  25255222،قيدت فى  0555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

 المنظفات الصناعيه السائله ومنظفات سائله بمطهر

اطها. ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

بالمنطقه الصناعيه جنوب غرب 403: القطعه رقم بجهة   A6 - 

التوريدات العمومية -)ش.ذ.م.م(   شركة  ،   San3haly صنعهالي -  20 . 

الدراسات المتعلقه تقديم االستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق المالية وكذا االستشارات القانونية واالستشارات و -

ى مجال به زياده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق الماليه النشطه الشركات العامله فبالتقييم بمناس

 االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة ?? من قانون سوق راس المال والئحته التنفيذية (

            



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 27 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

،قيدت فى  25550555ت السارية وعلى الشركة الحصول   ،رأس مالها   مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارا            

التوريدات العمومية -، عن  2210برقم  25255254 . 

الدراسات المتعلقه تقديم االستشارات الهندسية )فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق المالية وكذا االستشارات القانونية واالستشارات و -

ى مجال بالتقييم بمناسبه زياده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق الماليه النشطه الشركات العامله ف

الية المنصوص عليها فى المادة ?? من قانون سوق راس المال والئحته التنفيذية (االوراق الم  

            

 -مول الجوهرة  - 043مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول ، بجهة : الوحدة رقم             

 - األردنية

شركة  ،  على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها)ش.ذ.م.م(    San3haly صنعهالي -  21 .            

، عن على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  2210برقم  25255254،قيدت فى  25550555،رأس مالها     

األردنية -مول الجوهرة  - 043الوحدة رقم   - 

مراعاة احكام  كة  ،  تلحقها بها و ذلك طبقاً ألحكام القانون و الئحته التنفيذية معالعباسي للمالبس الجاهزة والرياضية   شر -  22

 .القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

قاً ألحكام القانون و الئحته ، عن تلحقها بها و ذلك طب 2222برقم  25255250،قيدت فى  15555550555،رأس مالها     

لمباشرة  التنفيذية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

بساتين االسماعيليه -المنطقه الصناعيه  - 120نشاطها. ، بجهة : المنطقه التاسعه ضمن المنطقه   - 

الجاهزة والرياضية   شركة  ،  العباسي للمالبس  -  23  

تجارة  -: 22اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة والتريكو والمالبس الرياضية.  نشاط خارج قانون  -  22نشاط قانون 

مار يجوز ستثالمالبس الجاهزة والتريكو والمالبس الرياضية مع افراد حسابات ماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون اال

تي قد للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او ال

مالها    تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او   ،رأس

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة  -  22، عن نشاط قانون  2222برقم  25255250فى  ،قيدت 15555550555

تجارة المالبس الجاهزة والتريكو والمالبس الرياضية مع افراد حسابات  -: 22والتريكو والمالبس الرياضية.  نشاط خارج قانون 

الوجوه مع  ر يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه منماليه ومركز مالي مستقل لألنشطة الوارده بقانون االستثما

ما يجوز لها الشركات و غيرها التي تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج ,ك

بساتين االسماعيليه -المنطقه الصناعيه  - 120قه ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او ، بجهة : المنطقه التاسعه ضمن المنط  

- 

 وورلد لتصنيع مواد البناء   (ش.ذ.م.م)   شركة  ،    -  24

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد  "

 البناء

            

شرة الالزمة لمبا مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص            

            .نشاطها

، عن " 2242برقم  25255215،قيدت فى  1555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد  

 البناء

            



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 28 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

شرة مبامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل            

االردنيه -المرحله الرابعه  -اسواق الجمله  -02نشاطها. ، بجهة : : مكتب   - 

الحاق العماله المصريه للعمل  المنصور اللحاق العماله  )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  " -  25

 بالداخل

  

طةلالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص ا  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انونتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق   

، عن " 2512برقم  25255223،قيدت فى  1555550555،رأس مالها      الحاق العماله المصريه للعمل  

 بالداخل

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع

انون ، بجهة : تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق

الحي العاشر - 10عماره  -  1شقه رقم   - 

غنيمه وشريكيه   شركة  ،  " عمرو طارق لطفى محمد -  26  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع 

 انواع المنتجات البالستيكية واعادة تدوير البالستيك

  

اطهامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش   

، عن " 2233برقم  25255212فى ،قيدت  15555550555،رأس مالها       اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع 

 انواع المنتجات البالستيكية واعادة تدوير البالستيك

  

اطها ، بجهة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

المجمعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية -مجمع ج  - 35: الوحدة رقم   - 

والئحته  22االنشطة داخل قانون  احمد محمد السيد وشريكيه   شركة  ،  " -  27

 : التنفيذية

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اضافات االعالف -

  تجارة الجملة والتجزئة الضافات االعالف -

والئحته التنفيذية 22االنشطة خارج قانون  *  : 

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية 2512لسنة  22التوكيالت التجارية مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم  -  

تنفيذية قبل والئحته ال 2512لسنة  22مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم 

، عن " 2224برقم  25255212،قيدت فى  3555550555النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة   ،رأس مالها   

والئحته  22االنشطة داخل قانون  

 : التنفيذية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 29 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اضافات االعالف -

  تجارة الجملة والتجزئة الضافات االعالف -

والئحته التنفيذية 22ة خارج قانون االنشط *  : 

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية 2512لسنة  22التوكيالت التجارية مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم  -  

قبل والئحته التنفيذية  2512لسنة  22مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم 

12عمارة  - 32م  -مربع ب  - 1النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة ، بجهة : شقة   - 

مار ،وفى حالة احمد محمد السيد وشريكيه   شركة  ،  بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستث -  28

، مع عدم تمتع  2512لسنة  22لتمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى ا

 . االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

  

اطهاة نشمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشر  . 

، عن بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة  2224برقم  25255212،قيدت فى  3555550555،رأس مالها     

ون االستثمار رقم الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقان

مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون،  2512لسنة  22  . 

  

اطها . ، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

12عمارة  - 32م  -مربع ب  - 1بجهة : شقة   - 

سيستم تريبل : -  29  Trippel system )"  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  ش.ذ.م.م)   شركة

 وتشكيل وتشغيل المعادن واالساسات المعدنية ودهاناتها بااللكتروستاتيك

 التجارة العامة والتوزيع لكل ما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية

              

               

              

              

االستيراد والتصدير والتوكيالت  "

 التجارية

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 1222لسنه 121والقانون رقم 1222لسنه 125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

،قيدت فى  35555550555التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول   ،رأس مالها   

، عن " 2532برقم  25255223 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

 وتشكيل وتشغيل المعادن واالساسات المعدنية ودهاناتها بااللكتروستاتيك

 التجارة العامة والتوزيع لكل ما هو مسموح به قانونا

 التوريدات العمومية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 30 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

              

               

              

              

االستيراد والتصدير والتوكيالت  "

 التجارية

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله 1222لسنه 121والقانون رقم 1222لسنه 125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

الصناعية ال المنطقة 112التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول ، بجهة : : القطعة رقم 

فدان255  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  اسماء سعيد السيد عبدالفتاح وشركاها   شركة  ،  " -  30

 المنتجات البالستيكية وتصنيع وتجميع المستلزمات الطبية

اطهانش مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة . 

، عن " 2244برقم  25255215،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

 المنتجات البالستيكية وتصنيع وتجميع المستلزمات الطبية

طها. ، امع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

جنوب الجمركية 3المنطقة الصناعية أ  02بجهة : الدور الثالث قطعة   - 

ئة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعب مصطفي كامل احمد جاد الحق وشريكته   شركة  ،  " -  31

 وتغليف المواد الغذائية

  

اطهاكافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على   . 

، عن " 2222برقم  25255213،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      ئة اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعب 

 وتغليف المواد الغذائية

  

اطها . ، باشرة نشمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لم

لزم موافقة مدينة الصالحية .فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء ي -المنطقة الصناعية الثانية  -صناعات صغيرة  -32بجهة : القطعة 

 الهيئة

  العائله لتجاره المواد الغذائيه   (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  تجاره وتوزيع المواد الغذائيه بكافه انواعها : -  32

يدات العموميهالتور -   

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية1222لسنة 125الوكاله التجاريه تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم   . 

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ها على وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون ويجوز للشركة أن تشترك بأي

،  2531برقم  25255220،قيدت فى  155550555تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن   ،رأس مالها   

  عن تجاره وتوزيع المواد الغذائيه بكافه انواعها

موميهالتوريدات الع -   

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية1222لسنة 125الوكاله التجاريه تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم   . 

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من 

قريه  -منزل ملك حمدي محمد غريب  -تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن ، بجهة : الدور االرضي 

  سنهوت

 فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة -

قانونائله لتجاره المواد الغذائيه   (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الالع : -  33  . 

، عن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام  2531برقم  25255220،قيدت فى  155550555،رأس مالها     

قريه سنهوت -منزل ملك حمدي محمد غريب  -ضي القانون . ، بجهة : الدور االر   

 فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة -

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  " Energia pack  انرجيا باك لتصنيع ماكينات التعبئه والتغليف -  34

 ماكينات التعبئه والتغليف -

 خطوط االنتاج -

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

            .نشاطها

، عن " 2233برقم  25255212،قيدت فى  1555550555،رأس مالها        اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

 ماكينات التعبئه والتغليف -

 خطوط االنتاج -

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

المنطقه الصناعيه جنوب -مجمع الشركه االنشائيه للمقاوالت  -/ب 22نشاطها. ، بجهة : الوحدة الصناعية   B2 - 

محمد عبدالحميد سليمان وشريكه   شركة  ،  :   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات عثمان -  35  

  

اطهامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش  . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات  ، عن :  2232برقم  25255212،قيدت فى  3555550555،رأس مالها       

  

اطها . ، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

سيناء  جزيرة الشرقيه .فيما عدا منطقة شبه -بلبيس  -انشاص  -بساتين االسماعيلية  -2المنطقة  -111مسلسل  -بجهة : جمالون 

 فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

 . أجرو نيل لألستثمار الزراعي )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة -  36

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انونقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتح  . 

، عن استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة 2220برقم  25255212،قيدت فى  055550555،رأس مالها       . 

ها على مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه

انون . ، بجهة تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق

كومبوند جرين سيتي - 24عماره  - 3شقه  -: الدور الثاني   - 

ت أجرو نيل لألستثمار الزراعي )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  تجاره وتوزيع األدويه الزراعيه والمبيدات واالسمده والمخصبا -  37

  والبذور

 التوريدات العموميه -

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية 1222لسنة  125الوكاله التجاريه تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  -  .  

والمنتجات البالستيكيه لدي الغير -المبيدات  -الزراعيه  -المخصبات  -يه الزراعيه تصنيع األدو -  

  -: استصالح واستزراع األراضي البور أو الصحراوية، ومنها-

  .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع -

  .استزراع األراضي المستصلحة -

، عن تجاره وتوزيع األدويه الزراعيه والمبيدات  2220برقم  25255212،قيدت فى  055550555ا   ويشترط   ،رأس ماله

  واالسمده والمخصبات والبذور

 التوريدات العموميه -

في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية 1222لسنة  125الوكاله التجاريه تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  -  .  

والمنتجات البالستيكيه لدي الغير -المبيدات  -الزراعيه  -المخصبات  -الزراعيه تصنيع األدويه  -  

  -: استصالح واستزراع األراضي البور أو الصحراوية، ومنها-

  .استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع -

  .استزراع األراضي المستصلحة -

كومبوند جرين سيتي - 24عماره  - 3شقه  -الثاني  ويشترط ، بجهة : الدور  - 

 أجرو نيل لألستثمار الزراعي )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  في الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح -  38

  .واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في االستزراع وليس الري بطريق الغمر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  -: اإلنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومنه-

  .تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -

حومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو الل -  

  

 25255212،قيدت فى  055550555ون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط   ،رأس مالها   وذلك د

ديثة ، عن في الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الح 2220برقم 

  .في االستزراع وليس الري بطريق الغمر

- الحيواني والداجني والسمكي ومنه اإلنتاج  :-  

  .تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم -

حومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو الل -  

  

كومبوند  - 24عماره  - 3شقه  -ل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط ، بجهة : الدور الثاني وذلك دون اإلخال

 - جرين سيتي

 المقاوالت العامة الشرقية الخليجية للمقاوالت والتجارة العامة  )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  " -  39

 التجارة العامة والتوزيع

  تجارة مواد البناء

دات العموميةالتوري  

 تجارة وتوزيع المواد الغذائية

االستيراد والتصدير والتوكيالت  "

 التجارية

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  1222لسنه  121والقانون رقم  1221لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ها من  بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضالتجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال

  الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

االستثمار   ،رأس مالها    "

، عن " 2541برقم  25255223،قيدت فى  05555550555  المقاوالت العامة 

 التجارة العامة والتوزيع

  تجارة مواد البناء

ت العموميةالتوريدا  

 تجارة وتوزيع المواد الغذائية

االستيراد والتصدير والتوكيالت  "

 التجارية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  1222لسنه  121والقانون رقم  1221لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ها من بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضالتجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال 

  الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

االستثمار ، بجهة : منزل الحاج/  "

ابو كبير - -نزلة خيال -بنداري محمد احمد  - 

تجارة العامه فيما هو مسموح قانونا وعلى االخص شركة  ،  ال   OBEID CHMICALS   شركة عبيد للكيماويات )ذ . م .م ( -  40

  تجارة المواد الكيماوية والبويات و الدهانات

 التوريدات العمومية 

وز للشركة مع مرعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشروط استصدار التراخيص اللالزمة لممارسة هذه االنشطة ويج 

قا الحكام ى وجه من الوجوه من الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة او تلحقها بها وذلك طبان تكون لها مصلحة او تشترك بأ

  القانون والئحتة التنفيذية

، عن التجارة العامه فيما هو مسموح قانونا وعلى االخص  2212برقم  25255254،قيدت فى  31205550555،رأس مالها     

الدهانات تجارة المواد الكيماوية والبويات و   

 التوريدات العمومية 

وز للشركة مع مرعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشروط استصدار التراخيص اللالزمة لممارسة هذه االنشطة ويج 

قا الحكام بان تكون لها مصلحة او تشترك بأى وجه من الوجوه من الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة او تلحقها بها وذلك ط

بمنطقة التشوينات المحصورة بين-04القطعة  -القانون والئحتة التنفيذية ، بجهة : الدور االول   a1/a1 

االنشطة داخل  الخليجى للتعبئة والتغليف والتوريدات العمومية   شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  " -  41

ميل والمنظفات مصنع لتصنيع مواد التعبئة والتغليف وتصنيع مستحضرات التج اقامة وتشغيل-والئحتة التنفيذية  22قانون 

  والكيماويات والمكمالت الغذائية

  .إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات-

والئحته التنفيذية 22االنشطة خارج قانون   : 

  تصنيع مستحضرات التجميل والمنظفات والكيماويات والمكمالت الغذائية لدى الغير -

 التوريدات العمومية -

،قيدت فى  055550555مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم   ،رأس مالها   

، عن " 2223برقم  25255250 والئحتة  22نون االنشطة داخل قا 

الكيماويات والمكمالت اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواد التعبئة والتغليف وتصنيع مستحضرات التجميل والمنظفات و-التنفيذية 

  الغذائية

  .إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات-

والئحته التنفيذية 22االنشطة خارج قانون   : 

  تصنيع مستحضرات التجميل والمنظفات والكيماويات والمكمالت الغذائية لدى الغير -

 التوريدات العمومية -

الدور  - 110مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم ، بجهة : الوحدة رقم 

42جاورة سنتر سوق الم -بمشروع الزهور  -االول علوى   - 

والئحته  2512لسنة  22الخليجى للتعبئة والتغليف والتوريدات العمومية   شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،   -  42

طة الواردة بقانون التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنش
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 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 2512لسنة  22قم مار ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار راالستث

 . ، مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

            

،قيدت فى  055550555وائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول   ،رأس مالها   مع مراعاة أحكام القوانين والل            

بإفراد  والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة 2512لسنة  22، عن  2223برقم  25255250

ى التمتع فى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط حقها فحسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار ،و

، مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات  2512لسنة  22بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

 . والحوافز الواردة بذات القانون

            

الدور االول  - 110القرارات السارية وعلى الشركة الحصول ، بجهة : الوحدة رقم مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح و            

42سنتر سوق المجاورة  -بمشروع الزهور  -علوى   - 

لتراخيص الخليجى للتعبئة والتغليف والتوريدات العمومية   شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  على كافة ا -  43

            .الالزمة لمباشرة نشاطها

، عن على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة :  2223برقم  25255250،قيدت فى  055550555،رأس مالها     

42سنتر سوق المجاورة  -بمشروع الزهور  -الدور االول علوى  - 110الوحدة رقم   - 

يل مصنعاقامة وتشغ محمد عبد العزيز محمد و شركاه   شركة  ،  " : -  44  : 

 . لتصنيع المستلزمات الطبية -

 .لتصنيع المنتجات البالستيكية -

2553لسنه 34لتصنيع و تجميع كاميرات المراقبة و مستلزماتها.مع مراعاه ما ورد بقرار وزارة الدفاع واالنتاج الحربى رقم  -  

  

اطهال على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصو  . 

ََ : المركز الرئيسي             َ   : ثالثا

، عن " 2223برقم  25255213،قيدت فى  0555550555،رأس مالها       : اقامة وتشغيل مصنع 

 . لتصنيع المستلزمات الطبية -

 .لتصنيع المنتجات البالستيكية -

2553لسنه 34قبة و مستلزماتها.مع مراعاه ما ورد بقرار وزارة الدفاع واالنتاج الحربى رقم لتصنيع و تجميع كاميرات المرا -  

  

اطهامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش  . 

ََ : المركز الرئيسي : ، بجهة : القطعة              َ القاهره . فيما عدا منطقة  -مدينة بدر  -فدان 255بالمنطقة الصناعية  -124رقم ثالثا

 .شبه جزيرة سينناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  مريم مصطفي كمال حسن حسن وشريكها   شركة  ،  " : -  45

 المالبس الجاهزة
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 36 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اطهامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش  . 

، عن " 2552برقم  25255212،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

 المالبس الجاهزة

  

اطها . ، رارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والق

المنطقه الصناعيه -24بجهة : الدور الثالث من القطعه رقم   C8 - 

والئحته  22االنشطة داخل قانون  ايمان السيد حسن وشريكها   شركة  ،  " -  46

 : التنفيذية

 : اقامة وتشغيل مصنع -

شغيل المعادن وتصنيع مواسير وبارات النحاس وعبوات الصفيح وتصنيع االجهزة االلكترونيةلتشكيل وت *   

  لخلط الخرسانة الجاهزة وتصنيع الطوب االسمنتى واالنترلوك والبلدورات *

والئحته التنفيذية 22االنشطة خارج قانون  -  : 

 التوريدات العامة -

والئحته التنفيذية قبل  2512لسنة  22لمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد با

، عن " 2515برقم  25255223،قيدت فى  3555550555النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع   ،رأس مالها   

والئحته  22االنشطة داخل قانون  

 : التنفيذية

 : اقامة وتشغيل مصنع -

عادن وتصنيع مواسير وبارات النحاس وعبوات الصفيح وتصنيع االجهزة االلكترونيةلتشكيل وتشغيل الم *   

  لخلط الخرسانة الجاهزة وتصنيع الطوب االسمنتى واالنترلوك والبلدورات *

والئحته التنفيذية 22االنشطة خارج قانون  -  : 

 التوريدات العامة -

والئحته التنفيذية قبل  2512لسنة  22المنصوص عليها بقانون االستثماررقم مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت 

تقسيم االطباء - 2المجاورة  - 25القطعة رقم  -النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع ، بجهة : الدور االرضى   - 

قانون لى مستقل لالنشطة الواردة بايمان السيد حسن وشريكها   شركة  ،  التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز ما -  47

 2512لسنة  22قم االستثمار ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار ر

 . ، مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

  

اطهاام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة أحك  . 

، عن التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل  2515برقم  25255223،قيدت فى  3555550555،رأس مالها     

اردة بقانون م االلتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الولالنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عد

، مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون 2512لسنة  22االستثمار رقم   . 
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 37 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اطها . ، صول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

تقسيم االطباء - 2المجاورة  - 25القطعة رقم  -بجهة : الدور االرضى   - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  نادي ابو الفتوح هاشم احمد وشريكه   شركة  ،  " -  48

 المالبس الجاهزة والمفروشات والنسيج الحديث

  

اطهاوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة أحكام الق   

، عن " 2203برقم  25255211،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

 المالبس الجاهزة والمفروشات والنسيج الحديث

  

اطها ، بجهة ح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة أحكام القوانين واللوائ

3جنوب غرب أ- 34القطعة  -: الدور الثاني علوي  - 

 الخاطر أستيل للصناعات الهندسيه )ش.ذ.م.م(   شركة  ،   -  49

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع "

  وتشغيل المعادن -

هالمواد البالستيكي -   

  االثاث المعدني والخشبي والمستلزمات الطبيه -

  المالبس الجاهزه -

 مواد البناء -

            

اطهامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش .            

، عن " 2525برقم  25255235،قيدت فى  1555550555،رأس مالها       اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع 

  وتشغيل المعادن -

  المواد البالستيكيه -

  االثاث المعدني والخشبي والمستلزمات الطبيه -

  المالبس الجاهزه -

 مواد البناء -

            

اطها. ، رات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرا

42مجاوره  -أ  130 -بجهة : الدور الثاني   - 

22االنشطه داخل ق  ابراهيم فتحي ابراهيم عبده وشريكته   شركة  ،  " : -  50  
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 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

المعلوماتإنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا  -  

  .إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها

  .إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس -

22االنشطه خارج ق   

 انشاء واداره مراكز اللياقة البدنية -

 اداره مراكز العالج الطبيعي-

- لحفالت العامه)بشرط استصدار التراخيص الالزمه لكل معرض على حدهاقامه وتنظيم المعارض والمؤتمرات و ا  

، عن " 2224برقم  25255213،قيدت فى  3555550555وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي   ،رأس مالها   

22االنشطه داخل ق    

تإنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوما -  

  .إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة في مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها

  .إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس -

22االنشطه خارج ق   

 انشاء واداره مراكز اللياقة البدنية -

 اداره مراكز العالج الطبيعي-

- لعامه)بشرط استصدار التراخيص الالزمه لكل معرض على حدهاقامه وتنظيم المعارض والمؤتمرات و الحفالت ا  

 -ثان الزقازيق  -فلل الجامعه  -ش االمام علي 12 -12وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي ، بجهة : :  عقار رقم 

 ً  الشرقية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

تزام الشركة ابراهيم فتحي ابراهيم عبده وشريكته   شركة  ،  مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ، وفى حالة عدم ال : -  51

، مع التزام الشركة بممارسة 2512لسنة 22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك 2512لسنة 22االت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم النشاط الوارد بالمج

 المجاالت

اطهامع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش . 

، عن مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ، وفى حالة  2224برقم  21325255،قيدت فى  3555550555،رأس مالها     

، مع التزام 2512لسنة 22عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

والئحته التنفيذية قبل النشاط 2512لسنة 22ر رقم الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثما

 الخارج عن تلك المجاالت

اطها. ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

زم موافقة رقية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلالش -ثان الزقازيق  -فلل الجامعه  -ش االمام علي 12 -12بجهة : :  عقار رقم 

 ً  الهيئة مسبقا

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  محمد رجب عباس علي عبدالنبي وشريكية   شركة  ،  " -  52

 وتجميع االجهزه الكهربائيه والمنزليه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اطهافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كا . 

، عن " 2224برقم  25255250،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

 وتجميع االجهزه الكهربائيه والمنزليه

اطها. ، مباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل

المنطقه الصناعيه - 151بجهة : القطعه رقم   A4 - 

)ش.ذ.م.م(   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  Origin upvc  أوريجين للواجهات واالبواب والنوافذ اليو بي في سي -  53

  الواجهات واالبواب والنوافذ المصنعه من اليو بي في سي

               

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

 نشاطها

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الواجهات واالبواب  2241برقم  25255215،قيدت فى  1555550555،رأس مالها     

ي سيوالنوافذ المصنعه من اليو بي ف   

               

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

مدينه بدر -المجاوره الثانيه  -الحي االول  - 33القطعه رقم  -المول التجاري  -نشاطها ، بجهة : الدور االول   - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و  ش.ذ.م.م)   شركة  ،  "( Plant Food بالنت فود لصناعة المواد الغذائية : -  54

 تعبئة و تغليف المواد الغذائية للنفس وللغير

تجارة وتوزيع المواد الغذائية ، مع  "

هاة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كاف . 

            

، عن " 2231برقم  25255212،قيدت فى  25555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و  

 تعبئة و تغليف المواد الغذائية للنفس وللغير

تجارة وتوزيع المواد الغذائية ، مع  "

ها. ، بجهة : السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطمراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات 

مدينة بدر -فدان الشباب 155المنطقة الصناعية  -03القطعة رقم   

لتنمية لمعة البحر لالستثمار وتصنيع وتجارة معدات الدواجن   شركة  ،  تصنيع وتجارة معدات الدواجن . االستثمار وا -  55

القرارات رية . اقامة وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات ومحالت المشروبات والعصائر . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والعقا

جه من السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي و

لخارج كما تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في االوجوه مع الشركات وغيرها التي 

رأس مالها   يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذية  ،

وتجارة معدات الدواجن . االستثمار والتنمية العقارية . اقامة ، عن تصنيع  2222برقم  25255213،قيدت فى  1555550555

ية وبشرط وتشغيل وادارة المطاعم والكافيهات ومحالت المشروبات والعصائر . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السار

شركات تشترك بأي وجه من الوجوه مع الاستصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه االنشة ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او 
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ان تندمج  وغيرها التي تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التي قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها

جنوب غرب أ  232 في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذية ، بجهة : مصنع رقم

منطقه الروبيكي -بمدينه العاشر من رمضان   - 

 السيد محمد عبسي وشريكه   شركة  ،   -  56

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  "

على االعالف واضافاتها ومركزات االعالف والفيتامينات الخاصة بها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و

لى كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطهاالشركة الحصول ع . 

  

  

، عن " 2545برقم  25255223،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

على االعالف واضافاتها ومركزات االعالف والفيتامينات الخاصة بها مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية و

30مجاورة 112قطعة رقم  -صول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : : الدور االرضي الشركة الح  

ء اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغرا اكسترا للغراء والمواد الالصقه )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  " -  57

  والمواد الالصقه

تتم ممارسه النشاط داخل مدينه العاشر من رمضان فقطتجاره الجمله والتجزئه للغراء والمواد الالصقه علي ان  -  

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

            .نشاطها

، عن " 2533برقم  25255222،قيدت فى  2555550555،رأس مالها      ء اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغرا 

  والمواد الالصقه

 تجاره الجمله والتجزئه للغراء والمواد الالصقه علي ان تتم ممارسه النشاط داخل مدينه العاشر من رمضان فقط -

            

شرة وانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبامع مراعاة أحكام الق            

42الوحده  - 41مجالوره  -نشاطها. ، بجهة : الدور االول   - 

اقامة وتشغيل مصنع  انوفيتا الب لألدوية والمستلزمات الطبية  شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  " -  58

اصة واضافات المستلزمات الطبية واالدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالغذية الخ لتصنيع

 االعالف والمطهرات والمبيدات

22انشطة خارج ق   

دراسات المتعلقة التقديم االستشارات الفنية (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات و

ى مجال بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة ف

، عن " 2213برقم  25255254،قيدت فى  055550555االوراق المالية المنصوص عليها   ،رأس مالها    اقامة وتشغيل  

ذية الخاصة لزمات الطبية واالدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائية واالغمصنع لتصنيع المست

 واضافات االعالف والمطهرات والمبيدات

22انشطة خارج ق   
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 41 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ات المتعلقة دراستقديم االستشارات الفنية (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات وال

ى مجال بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة ف

المنطقة الصناعية-152االوراق المالية المنصوص عليها ، بجهة : :  القطعة رقم   C8 - 

ن سوق ركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  فى المادة ?? من قانوانوفيتا الب لألدوية والمستلزمات الطبية  ش -  59

 )رأس المال والئحته التنفيذية

 .القيام بإنهاءإجراءات تسجيل األدويةو المستحضرات الطبية -

في حالة عدم  و2512لسنة 22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة 22التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

  .عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

، عن فى المادة ?? من  2213برقم  25255254،قيدت فى  055550555على المنشأة ممارسة النشاط الوارد   ،رأس مالها   

 )قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية

 .القيام بإنهاءإجراءات تسجيل األدويةو المستحضرات الطبية -

ة عدم و في حال2512لسنة 22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة 22التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

  .عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

طقة الصناعيةالمن-152على المنشأة ممارسة النشاط الوارد ، بجهة : :  القطعة رقم   C8 - 

عليها  انوفيتا الب لألدوية والمستلزمات الطبية  شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  بالمجاالت المنصوص -  60

و الئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت2512لسنة 22بقانون رقم   

نشطةرات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرا      

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون 

ى أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخر تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو

  . وذلك كله طبقاً ألحكام القانون

و 2512لسنة 22، عن بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم  2213برقم  25255254،قيدت فى  055550555،رأس مالها     

 الئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت

نشطةين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األوذلك دون اإلخالل بأحكام القوان      

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون 

ى كة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرتحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شر

المنطقة الصناعية-152وذلك كله طبقاً ألحكام القانون . ، بجهة : :  القطعة رقم   C8 - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  " lech medi  ليتش ميدي للمستزمات الطبيه -  61

شف الشخصيه نيع المالبس الطبيه والضمادات والغيارات الطبيه وما يماثلها وتصنيع الكواالمستلزمات الطبيةالغير معقمه وتص

 ومستحضرات التجميل الكيميائيه

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

            .نشاطها
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، عن " 2202برقم  25255211،قيدت فى  0555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

شف الشخصيه المستلزمات الطبيةالغير معقمه وتصنيع المالبس الطبيه والضمادات والغيارات الطبيه وما يماثلها وتصنيع الكوا

 ومستحضرات التجميل الكيميائيه

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

مدينه بدر -فدان  205بالمنطقه الصناعيه  - 142نشاطها. ، بجهة : القطعه رقم  - 

ة  ،  العقارىالشرقية الخليجية للمقاوالت والتجارة العامة  )ش.ذ.م.م(   شرك -  62  . 

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انونها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتحقيق غرض  . 

، عن العقارى 2541برقم  25255223،قيدت فى  05555550555،رأس مالها       . 

  

طةراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار الت  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انون . ، بجهة قتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام ال

ابو كبير - -نزلة خيال -: منزل الحاج/ بنداري محمد احمد  - 

شركة شخص واحد محدودة المسئولية    Strong Style For Decorative Materials سترونج ستايل للمواد الديكورية -  63

 .شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات و الكيماويات و تعبئتها و تغليفها

التجارة العامة فيما هو مسموح به  - "

 .قانونا

 .التصدير -

 .التوريدات العمومية -

 .القيام بأعمال الديكور و مستلزماتها بجميع انواعها و تركيبها -

 .تصنيع ( البويات و الكيماويات و تعبئتها و تغليفها ) لدى الغير -

نشطةالسارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات       

برقم  25255222،قيدت فى  055550555ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها   ،رأس مالها    

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع البويات و الكيماويات و تعبئتها و تغليفها 2532 . 

ة العامة فيما هو مسموح به التجار - "

 .قانونا

 .التصدير -

 .التوريدات العمومية -
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 43 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 .القيام بأعمال الديكور و مستلزماتها بجميع انواعها و تركيبها -

 .تصنيع ( البويات و الكيماويات و تعبئتها و تغليفها ) لدى الغير -

نشطة، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية       

قطعة -البعنبر أ  -الدور االرضي  - 23ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها ، بجهة : القطعة رقم    

VIP-  المنطقة الصناعية -بمجمع كينج للصناعات الصغيرة  B1 - 

يكوريةسترونج ستايل للمواد الد -  64  Strong Style For Decorative Materials    شركة شخص واحد محدودة المسئولية

تندمج  شركة  ،  التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن

كله طبقاً ألحكام القانونفي شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرى وذلك   .  

، عن التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على  2532برقم  25255222،قيدت فى  055550555،رأس مالها     

ى تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخر

قطعة -البعنبر أ  -الدور االرضي  - 23له طبقاً ألحكام القانون . ، بجهة : القطعة رقم وذلك ك  VIP-  بمجمع كينج للصناعات

المنطقة الصناعية -الصغيرة   B1 - 

االنشطة داخل قانون  ش.ذ.م.م)   شركة  ،  "( E H M A For Food Industrial  اى اتش ام ايه للصناعات الغذائية : -  65

ل الزراعيةاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع انواع المنتجات الغذائية والمحاصي -ئحته التنفيذية وال22   

  تجارة الجملة والتجزئة لجميع انواع المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية -

والئحته التنفيذية22االنشطة خارج قانون    

 التصدير -

والئحته التنفيذية قبل 2512لسنة 22مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم 

،قيدت فى  0555550555النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز   ،رأس مالها   

، عن " 2522برقم  25255231 والئحته 22شطة داخل قانون االن 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع انواع المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية -التنفيذية    

  تجارة الجملة والتجزئة لجميع انواع المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية -

والئحته التنفيذية22االنشطة خارج قانون    

 التصدير -

والئحته التنفيذية قبل 2512لسنة 22ام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم مع التز

المنطقة الصناعية جنوب  -222النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز ، بجهة : القطعة 

3غرب أ  - 

ه للصناعات الغذائيةاى اتش ام اي : -  66   E H M A For Food Industrial )"  ،  االنشطة داخل قانون  ش.ذ.م.م)   شركة

ل الزراعيةاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع انواع المنتجات الغذائية والمحاصي -والئحته التنفيذية 22   

المحاصيل الزراعيةتجارة الجملة والتجزئة لجميع انواع المنتجات الغذائية و -   

والئحته التنفيذية22االنشطة خارج قانون    

 التصدير -
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 44 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

والئحته التنفيذية قبل 2512لسنة 22مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم 

،قيدت فى  0555550555ركز   ،رأس مالها   النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية وم

، عن " 2522برقم  25255231 والئحته 22االنشطة داخل قانون  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف جميع انواع المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية -التنفيذية    

ل الزراعيةتجارة الجملة والتجزئة لجميع انواع المنتجات الغذائية والمحاصي -   

والئحته التنفيذية22االنشطة خارج قانون    

 التصدير -

والئحته التنفيذية قبل 2512لسنة 22مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم 

المنطقة الصناعية جنوب  -222جهة : القطعة النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز ، ب

3غرب أ  - 

ش.ذ.م.م)   شركة  ،  مالى مستقل لالنشطة الواردة ( E H M A For Food Industrial  اى اتش ام ايه للصناعات الغذائية : -  67

لسنة 22تثمار رقم لواردة بقانون االسبقانون االستثمار ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز ا

، مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون2512  . 

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها   ،رأس مالها    ويجوز للشركة أن

ام ، عن مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة عدم االلتز 2522برقم  25255231،قيدت فى  0555550555

، مع عدم تمتع االنشطة خارج 2512لسنة 22دة بقانون االستثمار رقم بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوار

 . قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

 -222رك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها ، بجهة : القطعة ويجوز للشركة أن تشت

3المنطقة الصناعية جنوب غرب أ  - 

ش.ذ.م.م)   شركة  ،  مالى مستقل لالنشطة الواردة ( E H M A For Food Industrial  اى اتش ام ايه للصناعات الغذائية : -  68

لسنة 22تثمار رقم ر ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االسبقانون االستثما

، مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون2512  . 

  

طةارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات الس  . 

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها   ،رأس مالها   

ام فى حالة عدم االلتز، عن مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار ،و 2522برقم  25255231،قيدت فى  0555550555

، مع عدم تمتع االنشطة خارج 2512لسنة 22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

 . قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

  

طة، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  . 
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 45 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 -222ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها ، بجهة : القطعة 

3المنطقة الصناعية جنوب غرب أ  - 

ش.ذ.م.م)   شركة  ،  أو التي قد تعاونها على ( E H M A For Food Industrial  اى اتش ام ايه للصناعات الغذائية : -  69

انونتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق  . 

، عن أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في  2522برقم  25255231دت فى ،قي 0555550555،رأس مالها     

المنطقة  -222الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون . ، بجهة : القطعة 

3الصناعية جنوب غرب أ  - 

يةاى اتش ام ايه للصناعات الغذائ : -  70   E H M A For Food Industrial ) ش.ذ.م.م)   شركة  ،  أو التي قد تعاونها على

انونتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق  . 

قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في  ، عن أو التي 2522برقم  25255231،قيدت فى  0555550555،رأس مالها     

المنطقة  -222الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون . ، بجهة : القطعة 

3الصناعية جنوب غرب أ  - 

الزيوت  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مرتجي للتصدير والتصنيع   شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  : -  71

  والعصائر من مستخلصات الفواكه

 التجاره العامه لكل ما هو مسموح به قانونا -

  التصدير -

المتعلقة بالتقييم  تقديم االستشارات (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات -

راق ة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوبمناسبة زياد

 )المالية المنصوص عليها فى المادة ?? من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية

ة وتشغيل مصنع لتصنيع الزيوت ، عن اقام 2505برقم  25255223،قيدت فى  055550555وذلك دون   ،رأس مالها      

  والعصائر من مستخلصات الفواكه

 التجاره العامه لكل ما هو مسموح به قانونا -

  التصدير -

المتعلقة بالتقييم  تقديم االستشارات (فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق الماليه وكذا االستشارات القانونية واالستشارات والدراسات -

راق المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االو بمناسبة زيادة رأس

 )المالية المنصوص عليها فى المادة ?? من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية

ناء  فيلزم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سي-بساتين بركات -عزبه الباشا  -وذلك دون ، بجهة : عزبه الدكتور بهي الدين مرتجي    

 ً  موافقة الهيئة مسبقا

ح والقرارات مرتجي للتصدير والتصنيع   شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  اإلخالل بأحكام القوانين واللوائ : -  72

  السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة

ها على تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونويجوز للشركة أن  

ى تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخر

  . وذلك كله طبقاً ألحكام القانون

، عن اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ،  2505برقم  25255223،قيدت فى  555055505،رأس مالها     

  وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطة
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 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

على  هاويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون 

ى تحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخر

نطقة شبه فيما عدا م-بساتين بركات -عزبه الباشا  -وذلك كله طبقاً ألحكام القانون . ، بجهة : عزبه الدكتور بهي الدين مرتجي 

ً  جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا  

 . يونست للدهانات والصناعات الكيماوية  )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  هذه األنشطة -  73

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انونتندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن   . 

، عن هذه األنشطة 2531برقم  25255222،قيدت فى  15555550555،رأس مالها       . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انون . ، بجهة ق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتحقي

3المنطقة الصناعية جنوب غرب أ  - 330: القطعة رقم   - 

الئحته و 22االنشطة داخل قانون  يونست للدهانات والصناعات الكيماوية  )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  " -  74

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع الدهانات والبويات واالحبار -التنفيذية   

 - :تصميم أو تصنيع اآلالت والمعدات الصناعية وخطوط اإلنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك -

( أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع)أ .  

ب( إعداد النماذج والقوالب لآلالت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها) .  

( إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج)ت .  

،قيدت فى  15555550555( أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق   ،رأس مالها   )ث

، عن " 2531برقم  25255222 والئحته  22االنشطة داخل قانون  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع جميع انواع الدهانات والبويات واالحبار -التنفيذية   

 - :تصميم أو تصنيع اآلالت والمعدات الصناعية وخطوط اإلنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك -

( أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط اإلنتاج والمصانع)أ .  

  .)ب( إعداد النماذج والقوالب لآلالت والمنتجات وتصنيعها والترويج لها

( إنتاج المعدات وخطوط اإلنتاج)ت .  

المنطقة الصناعية  - 330( أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق ، بجهة : القطعة رقم )ث

3جنوب غرب أ   - 

ة ناعات الكيماوية  )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية واإلدارييونست للدهانات والص -  75

 .للمصانع

والئحته التنفيذية 22االنشطة خارج قانون   : 

في شأن سجل المستوردين و  1222لسنة  121االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ،مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم  -

بتعديل بعض احكام القانون  2512لسنة  2في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وعلى القانون رقم  1222لسنة 125القانون رقم 

1222لسنة  121  

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

الها   وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة   ،رأس م

، عن على اختالف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية واإلدارية للمصانع 2531برقم  25255222،قيدت فى  55155555505 . 

والئحته التنفيذية 22االنشطة خارج قانون   : 

في شأن سجل المستوردين و  1222لسنة  121االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ،مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم  -

بتعديل بعض احكام القانون  2512لسنة  2في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وعلى القانون رقم  1222لسنة 125قانون رقم ال

1222لسنة  121  

  

القطعة  وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة ، بجهة :

3المنطقة الصناعية جنوب غرب أ  - 330رقم   - 

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و قص محمد مصطفى محمد حسين و شريكه   شركة  ،  " -  76

 .و تجهيز الورق و الكرتون و الطباعة

  

هااطمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش   

، عن " 2534برقم  25255222،قيدت فى  3555550555،رأس مالها       اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و قص 

 .و تجهيز الورق و الكرتون و الطباعة

  

اطها ، بجهة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

جنوب غرب - 405طعة رقم : الق  A6 -  قة الهيئة الشرقيه. فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم مواف -مدينه العاشر من رمضان

 .مسبقا

تجارة المستلزمات الطبية /  ش.ذ.م.م)   شركة  ،  "( Moon Medical مون ميديكال : -  77

 التوريدات العمومية

  

طةاللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين و  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انونأو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها   . 

، عن " 2230برقم  25255252،قيدت فى  105550555،رأس مالها      تجارة المستلزمات الطبية /  

 التوريدات العمومية

  

طةارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لمم  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انون . ، بجهة تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق

02مجاورة -02قطعة  -الدور االرضي -2:  شقة :   

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  رقيه محمد محمود وشركائها   شركة  ،  " -  78

 المالبس الجاهزه والخردوات والطباعه والتغليف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اطهاشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا . 

، عن " 2222برقم  25255213،قيدت فى  15555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

 المالبس الجاهزه والخردوات والطباعه والتغليف

، اطها. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

ابو حماد -الشيخ جبيل  -ش/جمال عبد الناصر  -منزل ملك محمد محمود فهمى  -بجهة : الدور االول   - 

إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس - البرهان لالستثمار والتنميه )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  " -  79 . 

 . اقامة وتشغيل وادارة الموالت والمراكز والمحالت التجارية -

 . اقامة وتشغيل وادارة محطات تموين وصيانة وخدمات السيارات -

  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم ومحالت واكشاك تقديم االغذية والمشروبات -

 االستثمار والتسويق العقاري -

 . اقامة وتشغيل وادارة االماكن الترفيهية والفندقية -

  

طةلقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح وا  . 

، عن " 2223برقم  25255213،قيدت فى  055555550555ويجوز للشركة أن تشترك   ،رأس مالها    إنشاء أو إدارة  - 

 .أو تشغيل المدارس

 . اقامة وتشغيل وادارة الموالت والمراكز والمحالت التجارية -

ة وتشغيل وادارة محطات تموين وصيانة وخدمات السياراتاقام -  . 

  اقامة وتشغيل وادارة المطاعم ومحالت واكشاك تقديم االغذية والمشروبات -

 االستثمار والتسويق العقاري -

 . اقامة وتشغيل وادارة االماكن الترفيهية والفندقية -

  

طةت السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارا  . 

مركز المدينه الرئيسي -الجوهره مول  - 415ويجوز للشركة أن تشترك ، بجهة : الوحده   - 

هة يالبرهان لالستثمار والتنميه )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شب -  80

لحقها بها بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو ت

 . وذلك طبقاً ألحكام القانون

، عن بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي  2223برقم  25255213،قيدت فى  055555550555،رأس مالها     

يها أو ل أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فتزاو

مركز المدينه الرئيسي -الجوهره مول  - 415تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون . ، بجهة : الوحده   - 

شركة  ،  "  محمد نبيل محمد عبدالله وشركاه  -  81 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

 وتجميع االجهزة المنزلية والصناعات التكميلية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اطهامع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش  

، عن " 2555برقم  25255212،قيدت فى  0555550555،رأس مالها      قامة وتشغيل مصنع لتصنيع ا 

 وتجميع االجهزة المنزلية والصناعات التكميلية

اطها ، بجهة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

3المنطقة الصناعية جنوب غرب أ -030المصنع الكائن  -: : الدور االول علوي   - 

22االنشطه داخل ق  مصر ايطاليا لتصنيع التروس   (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  " : -  82  

- تشكيل كافه اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الوسيطه المغذيه للمصانع من تروس وجلب وفالنشات واعمده وخراطه وتشغيل و

  المعادن

22االنشطه خارج ق   

 التصدير -

كة بهذا الشرط الية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشروعلى الشركة إفراد حسابات م

، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 2512لسنة 22يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

، عن " 2550برقم  25255212،قيدت فى  1555550555،رأس مالها    بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار  

22االنشطه داخل ق    

- تشكيل كافه اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الوسيطه المغذيه للمصانع من تروس وجلب وفالنشات واعمده وخراطه وتشغيل و

  المعادن

22االنشطه خارج ق   

 التصدير -

كة بهذا الشرط وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشر

، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد 2512لسنة 22يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

دا منطقة فيما ع -االردنيه  -ش المهندسين  -الماسه مول  -ص عليها بقانون االستثمار ، بجهة : :  الدور الثاني بالمجاالت المنصو

 ً  شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

عن تلك  والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج2512لسنة 22مصر ايطاليا لتصنيع التروس   (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  رقم  : -  83

 المجاالت

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انونضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتحقيق غر  . 

والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج 2512لسنة 22، عن رقم  2550برقم  25255212،قيدت فى  1555550555،رأس مالها     

 عن تلك المجاالت

  

طةم القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكا  . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انون . ، بجهة تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن

ً فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئة مس -االردنيه  -ش المهندسين  -الماسه مول  -: :  الدور الثاني  بقا  

كل ما هوم سموح به قانوناالكبتل للمقاوالت العامه )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  التجاره العامه ل -  84   

  المقاوالت العامه -

 التوريدات العموميه -

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على اال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعم

انونتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق  . 

ا، عن التجاره العامه لكل ما هوم سموح به قانون 2524برقم  25255235،قيدت فى  155555550555،رأس مالها        

  المقاوالت العامه -

 التوريدات العموميه -

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على لتي قد تعاونويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو ا

انون . ، بجهة تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق

ش/ مول الصفا - 2برج نجوم الصفا  - 452شقه  -: الدور الثالث   - 

( Trippel system تريبل سيستم : -  85 على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة  ش.ذ.م.م)   شركة  ، 

  وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

             .نشاطها

، عن على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات  2532برقم  25255223،قيدت فى  35555550555س مالها   ،رأ  

  المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض

            

شرة افة التراخيص الالزمة لمبامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على ك            

فدان255المنطقة الصناعية ال 112نشاطها. ، بجهة : : القطعة رقم   

 مقاوالت عامه المالكي ارت ديكوريشن )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  " -  86

 توريدات عموميه

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انونخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتحقيق غرضها في مصر أو في ال  . 

       

، عن " 2533برقم  25255222،قيدت فى  1555550555،رأس مالها       مقاوالت عامه 

 توريدات عموميه

  

طةصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط است  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انون . ، بجهة حكام القتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً أل

المرحله الثانيه د -اسواق المدينه  - 2عماره  - 2: شقه   - 

اقامه و تشغيل و اداره دور  حضانة نهج الصحابة للتنمية البشرية  )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  " -  87

 الحضانه

اقامه واداره مركز العداد وتنميه  "

 وتدريب الموارد البشريه

  

طةكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأح  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انونأن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها   . 

، عن " 2212برقم  25255254،قيدت فى  155550555،رأس مالها      اقامه و تشغيل و اداره دور  

 الحضانه

اقامه واداره مركز العداد وتنميه  "

 وتدريب الموارد البشريه

  

طةلوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين وال  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انون . ، بجهة تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو

قرية الخرس -بجوار مسجد الرحمة  -: عقار ملك عبد الحميد ابراهيم عبدالستار   - 

طهرات محمود محمد محمد عبدالله وشريكته   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل والعطور والم : -  88

 والمنظفات

اطهاراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع م . 

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات تجميل  2221برقم  25255250،قيدت فى  0555550555،رأس مالها     

 والعطور والمطهرات والمنظفات
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اطها. ، انين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القو

ً القاهره فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء  فيلزم موافقة الهيئ -مدينه بدر  -فدان 205المنطقه الصناعيه 123بجهة : : القطعه  ة مسبقا  

ذ.م.م(   شركة  ،  "كير فارم للصناعات الدوائية )ش. -  89 انهاء اجراءات تسجيل االدويه  

ت العنايه البشريه والبيطريه واالمصال واللقاحات والمستلزمات واالجهزه الطبيه والمحاليل الطبيه بمختلف انواعها ومستلزما

والمبيدات  لمطهراتبالبشره ومستحضرات التجميل ومستحضرات التغذيه ومستحضرات هيئه سالمه الغذاء والمكمالت الغذائيه وا

كل ما سبق  واالعشاب الطبيه واالغذيه الطبيه واالعالف السائله والبودرات والبرمكسات لدى الجهات المختصة وتسويق وتصنيع

  لدى الغير

  

  التجاره العامه لكل ما هو مسموح به قانونا -

  

 .التوريدات العموميه -

، عن " 2514برقم  32525522،قيدت فى  1555550555،رأس مالها      - انهاء اجراءات تسجيل االدويه  

ت العنايه البشريه والبيطريه واالمصال واللقاحات والمستلزمات واالجهزه الطبيه والمحاليل الطبيه بمختلف انواعها ومستلزما

والمبيدات  مطهراتبالبشره ومستحضرات التجميل ومستحضرات التغذيه ومستحضرات هيئه سالمه الغذاء والمكمالت الغذائيه وال

كل ما سبق  واالعشاب الطبيه واالغذيه الطبيه واالعالف السائله والبودرات والبرمكسات لدى الجهات المختصة وتسويق وتصنيع

  لدى الغير

  

  التجاره العامه لكل ما هو مسموح به قانونا -

  

 .التوريدات العموميه -

األردنية -الصفا مول  - 21، بجهة : الوحدة رقم  -  - 

لسنة  121كير فارم للصناعات الدوائية )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  االستيراد والتصدير ، تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  -  90

في شأن سجل المستوردين 2512لسنة  2و القانون رقم  1222  . 

  

طةواللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين   . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انونأو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها  . 

م ، عن االستيراد والتصدير ، تلتزم الشركة بأحكام القانون رق 2514برقم  25255223،قيدت فى  1555550555،رأس مالها     

في شأن سجل المستوردين 2512لسنة  2و القانون رقم  1222لسنة  121  . 

  

طةالقوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشوذلك دون اإلخالل بأحكام   . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انون . ، بجهة ندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن ت

األردنية -الصفا مول  - 21: الوحدة رقم   - 
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اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل  رامي محروس عياد سليمان وشركاه   شركة  ،  " : -  91

 وتشغيل المعادن

اطهالى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع . 

، عن " 2533برقم  25255220،قيدت فى  15555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل  

 وتشغيل المعادن

اطها. ، ة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزم

المنطقه الصناعيه -32بجهة : : القطعه رقم   C5 -  الشرقيه -مدينه العاشر من رمضان   

 

 

 .فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

22خل ق االنشطه دا الفا باك لمستلزمات التعبئه والتغليف  شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  " -  92  

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وطباعه مواد التعبئه والتغليف -

  تجاره الجمله والتجزئه لمواد التعبئه والتغليف علي ان تتم ممارسه النشاط داخل مدينه العاشر من رمضان فقط -

22االنشطه خارج ق    

 التوريدات العموميه -

كة بهذا الشرط لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشر وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل

، مع التزام الشركة بممارسة   ،رأس مالها    2512لسنة  22يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

، عن " 2523برقم  25255231،قيدت فى  055550555 22االنشطه داخل ق    

  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وطباعه مواد التعبئه والتغليف -

  تجاره الجمله والتجزئه لمواد التعبئه والتغليف علي ان تتم ممارسه النشاط داخل مدينه العاشر من رمضان فقط -

22االنشطه خارج ق    

 التوريدات العموميه -

كة بهذا الشرط شطة الواردة بقانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشروعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألن

، مع التزام الشركة بممارسة ، بجهة : القطعه  2512لسنة  22يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

3المنطقه الصناعيه جنوب غرب أ - 322رقم   - 

ت المنصوص الفا باك لمستلزمات التعبئه والتغليف  شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  النشاط الوارد بالمجاال -  93

والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت 2512لسنة  22عليها بقانون االستثمار رقم   

نشطةلقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح وا      

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون 

ى ا أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرتحقيق غرضها في مصر أو الخارج. كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معه

  . وذلك كله طبقاً ألحكام القانون
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، عن النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون  2523برقم  25255231،قيدت فى  055550555،رأس مالها     

والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت 2512لسنة  22االستثمار رقم   

نشطةذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األو      

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون 

ى . كما يجوز لها أن تندمج في شركة أخرى أو معها أو أن تتحول إلى شركة من طبيعة أخرتحقيق غرضها في مصر أو الخارج

3المنطقه الصناعيه جنوب غرب أ - 322وذلك كله طبقاً ألحكام القانون . ، بجهة : القطعه رقم   - 

اقامة وتشغيل مصنع للصناعات  القاهرة دكا للمالبس الجاهزة  )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  " -  94

وجات تجهيز وانتاج المالبس الجاهزة ( والطباعة والتطريز على المنس -صباغة  -نسيجية واالقمشة بكافة انواعها ) نسيج ال

 والمالبس الجاهزة وانتاج الكمامات من اقمشة التريكو واالقمشة المنسوجة

            

شرة لى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع            

 نشاطها

، عن " 2211برقم  25255254،قيدت فى  10555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع للصناعات  

ات وجتجهيز وانتاج المالبس الجاهزة ( والطباعة والتطريز على المنس -صباغة  -النسيجية واالقمشة بكافة انواعها ) نسيج 

 والمالبس الجاهزة وانتاج الكمامات من اقمشة التريكو واالقمشة المنسوجة

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

22مجاورة  - 153عقار  - 3نشاطها ، بجهة : شقة   - 

تز للمقاوالت العامة واالنشاءاتهير -  95   HERTZ "  ،  المقاوالت العامة واالنشاءات  )ش.ذ.م.م(   شركة

 واالستثمار العقارى والتوريدات العمومية

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على ة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونويجوز للشرك

انونتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق  . 

، عن " 2220برقم  52502525،قيدت فى  1055550555،رأس مالها      المقاوالت العامة واالنشاءات  

 واالستثمار العقارى والتوريدات العمومية

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات

انون . ، بجهة تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق

المرحلة الثانية -اسواق الجملة  -مركز المدينة  - 20عمارة  - 2: شقة   - 

تجاره وبيع وتوزيع زيوت  - جنرال لتجارة الزيوت و فالتر السيارات و توزيعها  (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  " -  96

 .السيارات والفالتر

 . التجاره العامه فيما هو مسموح قانونا -
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 .التوريدات العموميه -

            

شرة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية            

            .نشاطها

، عن " 2222برقم  25255253،قيدت فى  055550555،رأس مالها      تجاره وبيع وتوزيع زيوت  - 

 .السيارات والفالتر

 . التجاره العامه فيما هو مسموح قانونا -

 .التوريدات العموميه -

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

المجاورة الخامسة -الحي الثالث  -مول مشروع بدر المصرية  -الدور االرضي  - 1نشاطها. ، بجهة : : الوحدة رقم   

لغذائيه   شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  "الواحه لتغليف وتعبئه المواد ا -  97 اقامة وتشغيل مصنع  

 لتصنيع وتعبئه وتغليف المواد الغذائيه

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

            .نشاطها

، عن " 2232برقم  25255252،قيدت فى  055550555،رأس مالها      ئه اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعب 

 وتغليف المواد الغذائيه

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

الحسينيه -منشأه ابو عمر  -ش الموقف  - 3منزل رقم  -جهة : الدور االرضي نشاطها. ، ب  - 

تجارة الجملة والتجزئة للزيوت  محمد فرج احمد غزال وشريكه   شركة  ،  " -  98

 والشحوم ، على ان يتم ممارسة النشاط داخل مدينه العاشر من رمضان

اطهارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السا  

، عن " 2522برقم  25255224،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      تجارة الجملة والتجزئة للزيوت  

 والشحوم ، على ان يتم ممارسة النشاط داخل مدينه العاشر من رمضان

اطها ، بجهة رات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرا

2مشروع هايدى سنتر  -نموذج د  - 2: محل رقم   - 

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  درويش للصناعات الهندسية   شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  " -  99

طوط االنتاج وتصنيع ماكينات التعبئة والتغليفاللوحات الكهربائية والمواتير وخ  

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

            .نشاطها
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 56 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

، عن " 2202برقم  25255211،قيدت فى  055550555،رأس مالها      ة وتشغيل مصنع لتصنيع اقام 

 اللوحات الكهربائية والمواتير وخطوط االنتاج وتصنيع ماكينات التعبئة والتغليف

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

المنطقة الصناعية -321نشاطها. ، بجهة : : القطعة رقم   A5 - 

  شركة شخص واحد محدودة المسئولية   شركة  ،  التوريدات العموميه Egypt vision  رؤيه مصر للتوريدات -  100

  المقاوالت العامه -

 استثمار زراعي -

اشرة فة التراخيص الالزمة لمبمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كا               

، عن التوريدات العموميه 2230برقم  25255212،قيدت فى  1555550555نشاطها.             ،رأس مالها      

  المقاوالت العامه -

 استثمار زراعي -

اشرة التراخيص الالزمة لمبمع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة                

14غرب الحي  - 1عماره  - 13شقه  -نشاطها. ، بجهة : الدور الخامس   - 

تحضرات صالح انور ديمترى هابيل و شريكته   شركة  ،  إقامة و تشغيل مصنع النتاج و تعبئة و تغليف العطور و مس -  101

ة للوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافالتجميل و محضرات الغسول.     مع مراعاة أحكام القوانين وا

، عن إقامة و تشغيل  2540برقم  25255223،قيدت فى  3555550555التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها .     ،رأس مالها   

لوائح وانين والمصنع النتاج و تعبئة و تغليف العطور و مستحضرات التجميل و محضرات الغسول.     مع مراعاة أحكام الق

 323قم والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : القطعه الصناعيه ر

3مجمع  2مليون م 3نموزج ج بالمنطقه الجنوبيه   

ون اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العي حاتم سمير حامد عزت علي وشريكه   شركة  ،  " -  102

صناعيه التعويضيهال  

اطهامع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش . 

، عن " 2530برقم  25255222،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      ون اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع العي 

 الصناعيه التعويضيه

اطها. ، م القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكا

منشيه أباظه -ش الثوره من شارع المدير  - 1عقار رقم  -بجهة : الدور األرضي   - 

اج اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانت عالء محمد احمد الباز وشريكه   شركة  ،  " -  103

 )وتعبئة المياة الغازية والعصائر الطبيعية والمياة ذات المواصفات الخاصة (الخالية من الكحوليات

اطهااخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التر . 

، عن " 2525برقم  25255231،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      اج اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانت 

 )وتعبئة المياة الغازية والعصائر الطبيعية والمياة ذات المواصفات الخاصة (الخالية من الكحوليات

اطها. ، ت السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارا

بلبيس -طريق بلبيس العاشر من رمضان  -فدان الصناعية  22منطقة  - 03بجهة : قطعة رقم   - 
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 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

المقاوالت العامه -ثابتكو للمقاوالت العامه   (ش.ذ.م.م)   شركة  ،   : -  104   

  التصدير -

  

واد البناءتجاره م - "   

 التوريدات العموميه -

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على نويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاو

انونتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق  . 

المقاوالت العامه -، عن  2213برقم  25255254،قيدت فى  055550555،رأس مالها        

  التصدير -

  

  تجاره مواد البناء - "

 التوريدات العموميه -

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انون . ، بجهة الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق تحقيق غرضها في مصر أو في

11الحي  -? 1عماره  -22: :  مجاوره   

تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات  ايكيا لتجارة مستلزمات المصانع   (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  " : -  105

 المصانع

لتصنيع اقامة وتشغيل مصنع  "

 المنتجات البالستيكية

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

لى ها عويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انونتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق  . 

، عن " 2551برقم  25255212،قيدت فى  1555550555،رأس مالها      تجارة الجملة والتجزئة لمستلزمات  

 المصانع

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  "

بالستيكيةالمنتجات ال  
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 58 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انون . ، بجهة مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتحقيق غرضها في 

االردنية -اسواق المدينة د  -12: :  مكتب   

 اقامة وتشغيل مصنع النتاج وتعبئة ش.ذ.م.م   شركة  ،  "( PREMIUM بريميم النتاج وتعبئة المواد الغذائية -  106

واد الغذائيةالم  

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انونتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق  . 

  

، عن " 2553برقم  25255212،قيدت فى  0555550555،رأس مالها       اقامة وتشغيل مصنع النتاج وتعبئة 

 المواد الغذائية

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على ا التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيره

انون . ، بجهة تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق

مولفقة الهيئة منطقة في شبه جزيرة سيناء فيلزمفيما عدا -القاهرة-مدينة بدر  -المنطقة الصناعية الحرفية االولي-32: المصنع رقم   

الحاق العماله المصريه بالداخل - مصر العربيه للخدمات العامه   (ش.ذ.م.م)   شركة  ،  " : -  107   

  التوريدات العامه -

 خدمات البيئه والنظافه -

            

شرة ية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السار            

            .نشاطها

، عن " 2525برقم  25255224،قيدت فى  0555550555،رأس مالها      الحاق العماله المصريه بالداخل -    

  التوريدات العامه -

 خدمات البيئه والنظافه -

            

شرة وانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبامع مراعاة أحكام الق            

1مربع  -مدخل ب  -45مجاوره  -25عماره  - 3شقه رقم  -نشاطها. ، بجهة : الدور الثاني علوي   

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المواد رجب زغلول محمد اسماعيل وشركاه   شركة  ،  " -  108

غذائية والخضروات المجمدة والمجففة بكافة انواعها والتعبئة والتغليفال  
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 59 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اطهامع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش . 

، عن " 2523برقم  25255220،قيدت فى  02555550555،رأس مالها       نع لتصنيع المواداقامة وتشغيل مص 

 الغذائية والخضروات المجمدة والمجففة بكافة انواعها والتعبئة والتغليف

اطها. ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

بدر -المنطقة الحرفية ج - 32/2بجهة : : القطعة  

حضرات هانى على الشناوى و شريكيه   شركة  ،  إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع أدوية بشرية و بيطرية و مست شركة -  109

مباشرة تجميل .    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة ل

، عن إقامة و تشغيل مصنع لتصنيع أدوية بشرية  2221برقم  25255212ى ،قيدت ف 105555550555نشاطها .   ،رأس مالها   

كافة  و بيطرية و مستحضرات تجميل .    مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على

1مجمع  - 2مليون م 3الجنوبيه بالمنطقه  -نموزج ) أ (  352التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : القطعه رقم   - 

 شادي محمد كمال زيدان وشريكه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة -  110

اطهامع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش . 

  

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة 2532برقم  25255220،قيدت فى  555.2155555،رأس مالها       

اطها. ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

3جنوب غرب أ - 423بجهة : القطعه رقم   - 

يكيه   شركة  ،  "انس السيد راشد وشر -  111 والئحته  22االنشطةداخل قانون  

 : التنفيذية

 االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادي القديم -

  تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء -

والئحته التنفيذية 22االنشطة خارج قانون   : 

 المقاوالت العامة والتوريدات العمومية -

والئحته التنفيذية قبل  2512لسنة  22مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم 

برقم  52552222،قيدت فى  3555550555النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات   ،رأس مالها   

، عن " 2503 والئحته  22االنشطةداخل قانون  

 : التنفيذية

 االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادي القديم -

  تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء -

والئحته التنفيذية 22االنشطة خارج قانون   : 

والت العامة والتوريدات العموميةالمقا -  

والئحته التنفيذية قبل  2512لسنة  22مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثماررقم 

 - 2اورة المج -الدور االرضى  - 222النشاط الخارج عن تلك المجاالت ، مع التزام الشركة بإفراد حسابات ، بجهة : عقار رقم 

 - تقسيم التربية والتعليم
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 60 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

دم االلتزام انس السيد راشد وشريكيه   شركة  ،  مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار ،وفى حالة ع -  112

تع االنشطة خارج ، مع عدم تم 2512لسنة  22بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

 . قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

  

اطهامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش  . 

مركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون ، عن مالية و 2503برقم  25255222،قيدت فى  3555550555،رأس مالها     

 2512لسنة  22قم االستثمار ،وفى حالة عدم االلتزام بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار ر

 . ، مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون

  

اطها . ، عاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مرا

تقسيم التربية والتعليم - 2المجاورة  -الدور االرضى  - 222بجهة : عقار رقم   - 

لتصنيع  اقامة وتشغيل مصنع هند عبدالمعطي محمد حسنين وشريكتها   شركة  ،  " -  113

 المالبس الجاهزة

  

اطهامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش  . 

، عن " 2553برقم  25255212،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

 المالبس الجاهزة

  

اطها . ، كام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة أح

المنطقة الصناعية - 24بجهة : الدور الثاني من القطعة   C8 - 

22االنشطه داخل ق  محمد محمد عبد الحميد عبد العزيز وشريكه   شركة  ،  " -  114   

لتجزئه لسموم العقارب والثعابين علي ان تتم ممارسه النشاط داخل مدينه العاشر من رمضان فقطتجاره الجمله وا -   

22االنشطه خارج ق    

 التصدير

كة بهذا الشرط وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشر

، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد  2512لسنة  22بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم يسقط حقها فى التمتع 

،  2523برقم  25255224،قيدت فى  3555550555لسنة   ،رأس مالها    22بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 

22االنشطه داخل ق  عن "   

ه لسموم العقارب والثعابين علي ان تتم ممارسه النشاط داخل مدينه العاشر من رمضان فقطتجاره الجمله والتجزئ -   

22االنشطه خارج ق    

 التصدير

كة بهذا الشرط وعلى الشركة إفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل لألنشطة الواردة بقانون االستثمار ، وفى حالة عدم التزام الشر

، مع التزام الشركة بممارسة النشاط الوارد  2512لسنة  22ايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم يسقط حقها فى التمتع بالمز

 -الحي العاشر  -قطاع د  - 212قطعه  -لسنة ، بجهة : شقه بالدور االرضي  22بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 

 - ابني بيتك
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 61 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت 2512العزيز وشريكه   شركة  ،  محمد محمد عبد الحميد عبد  -  115  

اطهامع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش . 

والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك  2512، عن  2523برقم  25255224،قيدت فى  3555550555،رأس مالها     

 المجاالت

اطها. ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

ابني بيتك -الحي العاشر  -قطاع د  - 212قطعه  -بجهة : شقه بالدور االرضي   - 

 دريم فارم للدعاية واالعالن )ش.ذ.م.م(   شركة  ،   -  116

التجارة العامة والتوزيع فيما هو  "

 مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 الدعاية واالعالن

 التوكيالت التجارية "

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  1222لسنه  121والقانون رقم  2212لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ها من التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرض

ات   ،رأس الل بأحكام القوانين واللوائح والقرارالجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون اإلخ

، عن " 2232برقم  25255212،قيدت فى  155550555مالها    التجارة العامة والتوزيع فيما هو  

 مسموح به قانونا / التوريدات العمومية

 الدعاية واالعالن

 التوكيالت التجارية "

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  1222لسنه  121انون رقم والق 1222لسنه  125تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

ها من التجاريه ، وال ينشئ تأسيس الشركة اى حق فى مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرض

ات ، بجهة كام القوانين واللوائح والقرارالجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض وذلك دون اإلخالل بأح

ابو حماد - -ش امين شاهين - 3شقة  - 1: عقار   - 

طةدريم فارم للدعاية واالعالن )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش -  117  . 

ها على يرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغ

انونتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق  . 

  

            

وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة  ، عن السارية ، 2232برقم  25255212،قيدت فى  155550555،رأس مالها     

 . هذه األنشطة

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انون . ، بجهة لك طبقاً ألحكام القتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذ

ابو حماد - -ش امين شاهين - 3شقة  - 1: عقار   - 

 احمد عبد الرحمن احمد وشريكيه   شركة  ،   -  118
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 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

االستثمار العقارى بالمدن  "

اه ما ورد اء مع مراعوالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سين

2552لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305بقرار رئيس الوزراء رقم   . 

  -: استصالح واستزراع األراضي البور أو الصحراوية، ومنها -1

( استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع)أ .  

راضي المستصلحة( استزراع األ)ب .  

،  2523برقم  25255235،قيدت فى  3555550555ويشترط في الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض   ،رأس مالها   

االستثمار العقارى بالمدن  عن "

اه ما ورد مع مراعوالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء 

2552لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2552لسنة  305بقرار رئيس الوزراء رقم   . 

  -: استصالح واستزراع األراضي البور أو الصحراوية، ومنها -1

( استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع)أ .  

ي المستصلحة( استزراع األراض)ب .  

لزوامل ا-عزبة ابو دياب  -ويشترط في الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض ، بجهة : منزل/ احمد عبدالرحمن احمد بدر

بلبيس -  - 

زراع احمد عبد الرحمن احمد وشريكيه   شركة  ،  االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في االست -  119

طريق الغمروليس الري ب . 

ومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللح  

 .تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

 المزارع السمكية

22انشطة خارج ق  "  

 المقاوالت العامة

 التوريدات العمومية

 3555550555على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم   ،رأس مالها   

ي ، عن االستصالح واالستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة في االستزراع وليس الر 2523برقم  25255235،قيدت فى 

 .بطريق الغمر

ومتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللح  

 .تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

 المزارع السمكية

22انشطة خارج ق  "  

ت العامةالمقاوال  
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 التوريدات العمومية

مد عبدالرحمن على الشركة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم ، بجهة : منزل/ اح

بلبيس -الزوامل -عزبة ابو دياب  -احمد بدر  - 

حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في و في  2512لسنة  22احمد عبد الرحمن احمد وشريكيه   شركة  ،   -  120

2512لسنة  22التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  . 

  .عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

و الئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج  2512لسنة  22انون رقم على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بق

 عن تلك المجاالت

اطهامع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش . 

و في حالة عدم التزام الشركة بهذا  5122لسنة  22، عن  2523برقم  25255235،قيدت فى  3555550555،رأس مالها     

2512لسنة  22الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم  . 

  .عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون

و الئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج  2512لسنة  22عليها بقانون رقم  على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص

 عن تلك المجاالت

اطها. ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

بلبيس -امل الزو-عزبة ابو دياب  -بجهة : منزل/ احمد عبدالرحمن احمد بدر  - 

اقامة وتشغيل مصنع لللصناعات  ايهاب حموده سليمان حموده طباسي وشركاه   شركة  ،  " -  121

 البالستيكية و حقن ونفخ البالستيك والغزل والنسيج

طهاامع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش . 

، عن " 2242برقم  25255215،قيدت فى  3555550555،رأس مالها      اقامة وتشغيل مصنع لللصناعات  

 البالستيكية و حقن ونفخ البالستيك والغزل والنسيج

 اطها. ،مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

11المجاورة  -3بلوك رقم  -112عمارة  - 2الدور  - 0بجهة : : شقة رقم - 

القيام بأعمال البنية التحتية  - بيراميدز لمشروعات البنيه التحتيه )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  " -  122

 .للمشروعات

اإقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيالته - .  

  .إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغاللها وصيانتها -

 .المقاوالت العامة -

 .االستثمار العقاري -

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها   ،رأس مالها   

، عن " 2223برقم  25255213،قيدت فى  1555550555 القيام بأعمال البنية التحتية  - 

 .للمشروعات

اعي والتنقية وتوصيالتهاإقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحي أو الصرف الصن - .  

  .إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغاللها وصيانتها -

 .المقاوالت العامة -

 .االستثمار العقاري -

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

 - 2م جوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها ، بجهة : الوحدة رقوي

الحي الخامس عشر - 22المجاورة رقم  - 121عمارة رقم  -الدور االرضي   - 

في الخارج ،  نها على تحقيق غرضها في مصر أوبيراميدز لمشروعات البنيه التحتيه )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  أو التي قد تعاو -  123

  كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون

، عن أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في  2223برقم  25255213،قيدت فى  1555550555،رأس مالها     

الدور االرضي  - 2مج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون ، بجهة : الوحدة رقم الخارج ، كما يجوز لها أن تند

الحي الخامس عشر - 22المجاورة رقم  - 121عمارة رقم  -  - 

* اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  احمد مصطفى على وشريكه   شركة  ،  " -  124

  المنتجات البالستيكية ومرشحات سوائل

 تجارة الجملة والتجزئة للمنتجات البالستيكية ومرشحات السوائل *

اطهامع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش . 

، عن " 2202برقم  25255211،قيدت فى  25555550555،رأس مالها      تصنيع * اقامة وتشغيل مصنع ل 

  المنتجات البالستيكية ومرشحات سوائل

 تجارة الجملة والتجزئة للمنتجات البالستيكية ومرشحات السوائل *

اطها. ، مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

القطعة -بجهة : الدور االول علوى   B18 - المنطقة الصناعية C1 - 

).ذ.م.م(   شركة  ،  تجارة و صيانة أجهزة االطفاء و معدات الحريق و  A 3 M اى ثرى ام النظمة االطفاء المتطورة -  125

            . الصحة المهنية

شرة تراخيص الالزمة لمبامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ال            

            .نشاطها

، عن تجارة و صيانة أجهزة االطفاء و معدات الحريق و  2530برقم  25255220،قيدت فى  055550555،رأس مالها     

            . الصحة المهنية

شرة لى كافة التراخيص الالزمة لمبامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول ع            

مدينة بدر -المجاورة االولى  -الحي الثالث  - 30القطعة رقم  -الدور االول بعد األرضي  4نشاطها. ، بجهة : الوحدة رقم   - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 65 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 )ش.ذ.م.م(   شركة  ،  المقاوالت العمومية Kedra Egypt كيدرا مصر -  126

 اعمال التشيد والبناء -

خلية والخارجيةالتشطيبات الدا -  

 التجارة العامة -

  

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على ونويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعا

انونتحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام الق  . 

، عن المقاوالت العمومية 2535برقم  25255222،قيدت فى  1555550555،رأس مالها       

 اعمال التشيد والبناء -

 التشطيبات الداخلية والخارجية -

 التجارة العامة -

  

  

طةوذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية ، وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنش  . 

ها على ويجوز للشركة أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

انون . ، بجهة غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القتحقيق 

تقسيم تربية وتعليم -المجاورة الثامنة  -الحي االول  - 252قطعة رقم  - 1شقة  -: الدور االول   - 

   ــــــــــــــــــــــ  

أفراد تعديالت السجل التجارى     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

، وفى تاريخ    2522الصفا للصناعات لصاحبها اسالم حسين حسين عوض حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 1

433بامرمحو تم محو/شطب السجل  تم المحو    25255212  
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،    2522رقم : الصفا لتصنيع قطع غيار السيارات لصاحبها اسالم حسين حسين عوض حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده ب   - 2

433تم محو/شطب السجل  تم المحو بامرمحو    25255212وفى تاريخ   

تم محو/شطب السجل  تم    25255220تاريخ ، وفى    1250محروس عياد سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 3

-1223وبموجب عقد تعديل مصدق علي توقيعاته رقم  50-1-12240-25المحو بوفاه صاحب الشان بموجب شهادة التاسيس رقم 

445بامر محو  2525أ  

تم محو/شطب السجل     25255220، وفى تاريخ    1250الجوكر محروس عياد سليمان  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

وبموجب عقد تعديل مصدق علي توقيعاته رقم  50-1-12240-25تم المحو بوفاه صاحب الشان بموجب شهادة التاسيس رقم 

445بامر محو  2525أ-1223  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ ،   3333خالد خليل عبدالوهاب المالكي  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم الصفا لصناعة المنتجات الخشبية لصاحبها  -  1

جنيه  15555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  25255254   

وفي تاريخ ،   0120قم سوبر فيد للدواجن واالعالف لصاحبها احمد سمير ابراهيم صالح  تاجر فرد ،، سبق قيده بر -  2

جنيه  15555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  25255211   

وفي تاريخ ،   0120سوبر فيد للدواجن واالعالف لصاحبها احمد سمير ابراهيم صالح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  15555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،تم تعديل رأس المال ,   25255211   

وفي تاريخ ،   3352ابوزيد باك لتصنيع االكواب الورقية لصاحبها ماهر محمد ابوزيد عبدالقادر  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  2055550555ماله ، تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس  25255211   

وفي   3223قم فاز اويل العربية لتكرير الزيوت المعدنية لصاحبها محمد ابراهيم مصطفي البقري  تاجر فرد ،، سبق قيده بر -  5

جنيه  0555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  25255223تاريخ ،    

ي لألستثمار الداجني  لصاحبهاالطباس -  6 محمود عبد العزيز ابراهيم محمود   

 تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح  25255220وفي تاريخ ،   2223تاجر فرد ،، سبق قيده برقم 

جنيه  45555550555رأس ماله ،   

  25255223وفي تاريخ ،   342ابراهيم  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم الرائد للتوريدات العمومية لصاحبها رأفت محمد جمعة  -  7

جنيه  1555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  2212الخليل لتشكيل المعادن لصاحبها محمود عبدالسالم ابراهيم عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

42عقار  - 1مجاورة  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة بالدور الثالث  25255254  -  
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وفي تاريخ  2214لبحراوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    حورس مصر للتجارة لصاحبها محمد الشحات حسين محمد ا -  2

2نجوم الصفا  -نموذج أ  -دور ارضي  - 0تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم  25255254  -  

وفي  1521 االتحاد للطالء الكهربي والكيماويات لصاحبتها رينيه راغب يوسف المنصوري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

بالمنطقة الصناعية 132تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعة رقم  25255254تاريخ   A5 

 4121رقم    العربيه لتصنيع وتجميع البطاريات السائله والجافه لصاحبها محمود محمد محمد عبده ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  4

 - بجوار مزرعة السيد خليل -الـتأشير:   ، عقار ملك السيد عبدالله محمد تم تعديل العنوان , وصف  25255254وفي تاريخ 

  - الصوة الطريق

وفي  1521االتحاد للطالء الكهربي والكيماويات لصاحبتها رينيه راغب يوسف المنصوري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

بالمنطقة الصناعية 132رقم تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعة  25255254تاريخ   A5  

وفي تاريخ  2212االوائل للصناعات المعدنية لصاحبها سامي وجيه لمعي ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

2مليون م 3المنطقة الجنوبية  -نموذج ج  - 141تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  25255250  -  

ريباس . للتد -  7  S. Training   لصاحبتها  عنيتره احمد محمد حسن

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، : شقة بالدور  25255252وفي تاريخ  2232زهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    

كفر ميت بشار -منزل ملك / أيمن شعبان محمد  -األرضي    

وفي تاريخ  2232محمد عبدالنبي عطيه الجزار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    ماج للصناعة والتوريدات العمومية لصاحبها  -  8

امام شركة ارما  -مجمع الفرسان  -المنطقة الصناعية الثانية  - 22تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم  25255252

يلزم موافقة الهيئة مسبقاالشرقية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء ف -مدينة العاشرمن رمضان  -  

قم    المهندس لتجارة قطع غيار الماكينات والصيانة لصاحبها عمرو محمود عوض الله عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  9

32المجاورة  -سنتر االسراء والمعراج  - 24تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة  25255252وفي تاريخ  2233  -  

قم    مازون ستور لتجارة اكسسوار المحمول لصاحبها عبدالرحمن طارق عبدالقوي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برا -  10

1القدس مول  - 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، رقم  25255252وفي تاريخ  2234  -  

وفي تاريخ  2232ر فرد ،  سبق قيده برقم    الرحاب تكس للمالبس الجاهزة لصاحبها محمد محمد السيد يوسف ، تاج -  11

المنطقة الصناعية - 22 - 20القطعه  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور الثالث والرابع  25255252  C3 -  

وفي تاريخ  2240المتحدة النظمة التعبئة والتغليف  لصاحبها حماده محمد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  12

34المجاورة  - 3عمارة -2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، : الوحدة رقم  25255215  

تم تعديل  25255215وفي تاريخ  2243الهالل للتجارة لصاحبها محمد احمد صادق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

االردنية-سيتي سنتر مول -1برج رقم -13العنوان , وصف الـتأشير:   ، رقم   

ه برقم    النهار لتجارة وتوريد المسامير وقطع غيار الماكينات لصاحبها صباح احمد علي الطباخ ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  14

الصفا للتنمية العمرانية -1عمارة  -2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، : الوحدة  25255211وفي تاريخ  2200  -  

وفي تاريخ  2205للصناعات البالستيكية لصاحبها مختار محمد محمد عبدالعاطي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جويل  -  15

منزل ملك السيد محمد بغدادي 252تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة  25255211   

 2242قم    ام اجرزو ، تاجر فرد ،  سبق قيده برعالم النيوماتيك لتجارة انظمة الهيدروليك والنيوملتيم لصاحبها خالد عص -  16

3مرحلة  -مول سما االردنية -21تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، وحدة رقم  25255211وفي تاريخ   

وفي  2204سي ورلد للدراسات الهندسية والبيئية لصاحبها محمد اسماعيل احمد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

االردنية -البتراء مول -مرحلة اولي - 1عمارة  -الدور الثالث - 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، رقم  25255211يخ تار  -  
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وفي تاريخ  2203جرين اليف للمستلزمات الطبية لصاحبتها امل حامد مدني فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  18

22مجاورة  - 213قطعة رقم  - 3ف الـتأشير:   ، الوحدة رقم تم تعديل العنوان , وص 25255211  -   

وفي تاريخ  2522الصفا للصناعات لصاحبها اسالم حسين حسين عوض حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

بيس الصناعيةفدان بل 25بلوك د (توسعات  2،3،0تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مصنع بالطعة رقم ) 25255212  

وفي تاريخ  2522الصفا للصناعات لصاحبها اسالم حسين حسين عوض حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

فدان بلبيس  25بلوك د (توسعات  2،3،0مصنع بالطعة رقم ) 5تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع  25255212

 الصناعية

وفي  2522رقم    طع غيار السيارات لصاحبها اسالم حسين حسين عوض حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده بالصفا لتصنيع ق -  21

فدان  25بلوك د (توسعات  2،3،0مصنع بالطعة رقم ) 5تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغاء الفرع  25255212تاريخ 

 بلبيس الصناعية

وفي  2522رقم    لصاحبها اسالم حسين حسين عوض حسانين ، تاجر فرد ،  سبق قيده بالصفا لتصنيع قطع غيار السيارات  -  22

فدان بلبيس الصناعية 25بلوك د (توسعات  2،3،0تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مصنع بالطعة رقم ) 25255212تاريخ   

وفي تاريخ  2232عناع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    االمانة لتصنيع االدوات المنزلية لصاحبها ابراهيم عبدالله احمد ن -  23

يما ف-الشرقية-مدينة الصالحية-المنطقة الصناعية الثانية -معدلة  2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  25255213

 عدا منطقة شبه جزيرة سيناء

رقم   حبها احمد نبيل عبده سليمان غنيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده بلصا A one  اي ون  لالستثمار العقاري والمقاوالت العامة -  24

المجاورة  - 22عمارة  -الدور االرضي  - 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة رقم  25255213وفي تاريخ  2225 

مدينة بدر -الحي االول  -الرابعة   -  

بق قيده برقم    كية لصاحبها هشام علي محمد محمود الدبيكي ، تاجر فرد ،  سبيتا ستيل لتشغيل المعادن والمنتجات البالستي -  25

المنطقة  -مجمع مصر ايطاليا  - 024و 012تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطع ارقام  25255213وفي تاريخ  3334

  - A2  الصناعية

وفي تاريخ  3334بيتا للصناعات الهندسية لصاحبها هشام علي محمد محمود الدبيكي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  26

المنطقة الصناعية -مجمع مصر ايطاليا  - 024و 012تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطع ارقام  25255213   A2 -  

بق قيده برقم   سية وتشكيل المعادن لصاحبها هشام علي محمد محمود الدبيكي ، تاجر فرد ،  سالدبيكي ستيل للصناعات الهند -  27

المنطقة  -مجمع مصر ايطاليا  - 024و 012تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطع ارقام  25255213وفي تاريخ  3334 

  - A2  الصناعية

وفي تاريخ  2221محمود السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     العلمية للتدريب والتطوير لصاحبها محمد -  28

ش الطمره بجوار المدرسة  -عاقر ملك ابراهيم عبدالعادي ابراهيم  - 0تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة  25255213

االعراس -االبتدائية   -   

لصاحبها علي بهاء  Solutions Engineering works general supplies حلول لالعمال الهندسية والتوريدات العمومية -  29

 - 413تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ق  25255213وفي تاريخ  2221علي علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    

1شقة  - 15مجاورة   -   

 2222قم    راهيم جاد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برديكون للتجاره والتوريدات و استشارات التصميم ) سيد محمد السيد اب -  30

_ مول الجوهره _ الدور الثاني 313تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة  25255213وفي تاريخ    

 تم تعديل 25255213وفي تاريخ  2222أركان للتدريب لصاحبها  محمد على محمود نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  31

المجاورة السادسة -130عمارة رقم  -الدور الثاني  - 2العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم   -  
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وفي تاريخ  2224المبدع لتنميه المهارات لصاحبها ) شيماء سعيد عبد العزيز محمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  32

ملك صالح  ه بالدور الثاني _ بجوار مسجد القرادمه _ قريه الطيبه _ منزلتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شق 25255213

  كمال ابراهيم منصور

تم  25255213وفي تاريخ  2222نيو الزهور للصناعة لصاحبها النمر يسري حنا توفيق ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  33

ثان العاشرمن رمضان -ز الحي الثاني عشر  قطاع 121قطعة  3تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة   - 

وفي تاريخ  2223لصاحبها كامل ابراهيم كامل السنهوري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     A M S االمل للمستلزمات الطبيه -  34

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االول علوي بالمصنع الكائن بالمنطقة الصناعية 25255213  C1 - القطعة F1 -  

 2220رقم    الخماسية نفرالند للتجارة والتوريدات لصاحبها يوسف مصطفي محمد حسين صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  35

مبني رقم - 12تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، رقم  25255213وفي تاريخ   B -  بمعرض منتجات مصانع مدينة العاشرمن

صنقة الصناعيةالواقعة في المنطقة الفاصلة بين الطريق الصحراوي مصر االسماعيلية والم -جمعية المستثمرين رمضان التابعة ل  

A1  

 2225النور لتجارة مهمات االمن الصناعي لصاحبها نور محمد عبدالحميد ابراهيم سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  36

االردنية -مجمع عبدالمقصود  - 2, وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم تم تعديل العنوان  25255213وفي تاريخ   -  

وفي تاريخ  2222البريطانية لخدمات التعليم لصاحبها ابراهيم السيد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  37

جامعةفيلل ال -شارع ابوبكر الصديق  25تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255213  -  

تم  25255212وفي تاريخ  2222سمارت ستيل لصاحبتها زينب بسيوني بسيوني الجندي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  38

متر بالمنطقة الصناعية خارج زمام بساتين االسماعيلية بلبيس 0555تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، جمالون معدني بقطعة   

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  2123بها اسامه مرغني محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    بولي ايجيبت لصاح -  39

3المنطقه الصناعيه أ 13/22العنوان , وصف الـتأشير:   ، مصنع رقم   

تم تعديل  25255212وفي تاريخ  2123بولي ايجيبت لصاحبها اسامه مرغني محمد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  40

3المنطقه الصناعيه أ 13/22العنوان , وصف الـتأشير:   ، مصنع رقم   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  1222عيد صبحى عبد الشهيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  41

3مجمع -2ن ممليو 3بالمنطقة الصناعية الجنوبية -نموذج ج  -213الـتأشير:   ، القطعة رقم   

وفي تاريخ  2001اس اس كيميكال لصاحبها محمود عبد الله سيد احمد محمد سعود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  42

المنطقة الصناعية جنوب غرب -442تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  25255212  a6 

وفي  2223عصام لطفي احمد محمد سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     انجاز للتجارة والمقاوالت العامة لصاحبها -  43

االردنية -البتراء مول  - 15تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم  25255212تاريخ   -  

وفي تاريخ  5225لصاحبها كمال كامل صرمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     CAIRO TEXTILES كايرو تكستايلز -  44

جنوب الجمركية 3المنطقة امتداد أ - 23تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعة رقم  25255212  -  

وفي تاريخ  0340السنبلة لدباغة الجلود لصاحبها سعد ابراهيم عبدالمقصود سبله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  45

ير:   ، العنبر نموذج رقمتم تعديل العنوان , وصف الـتأش 25255212  R2/36 والعنبر نموذج -  S T 2/2  مدينة الجلود بالروبيكي 

- 

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  2554صفاء عز الدين ابراهيم ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  46

عات صغيرةفدان صنا 205المنطقة الصناعية -115وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم    
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وفي تاريخ  2511الضياء لصناعة البالستيك لصاحبها خالد منصور ابراهيم عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  47

المنطقة  -الصناعات الصغيرة والمتوسطة -مجمع ج -120تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الورشه رقم  25255223

 الجنوبية

حوي االلكترونيموكا النتاج المت -  48  Mokka For Elctronic Content Production  لصاحبها اميرة محمد علي احمد

 -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضي  25255223وفي تاريخ  2512اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    

42المجاورة  -ب  33عمارة رقم   -  

تم  25255223وفي تاريخ  2513ايثار جمال الشوادفي علي خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    كيدز للتدريب لصاحبها  -  49

ل ملك / احمد منز -ش السنترال الجديد بجوار مدرسة صالح الدين االبتدائية  -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضي 

حي السراخنه -السيد الشوادفي   -  

تم تعديل  25255223وفي تاريخ  2512ج لصاحبها حسن مهران حسن مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    التقوي للنسي -  50

3جنوب غرب أ -043العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم   

تم  55223252وفي تاريخ  2513العباقرة الصغار للتدريب لصاحبها سنية فتحي جودة جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  51

د الرحمن امام مسج -بجوار موقف السيد  ابوفؤاد  -منزل الحاج فتحي جودة جاد  -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االول 

ميت بشار -الرحيم   -  

تأشير:  تم تعديل العنوان , وصف الـ 25255223وفي تاريخ  2552حماد سعد حماد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  52

م الشرقية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلز -مدينة العاشرمن رمضان  - 2مليون م 3المنطقة الجنوبية  - 04، القطعة رقم  

  موافقة الهيئة مسبقا

تم تعديل  25255224وفي تاريخ  2521مخبز العميد لصاحبها لمياء رجب رجب مجاهد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  53

الزقازيق اول -النظام  -ميدان التحرير  -شارع الجيش  - 3عقار رقم  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضي   -  

 2524لصاحبها بهاء محمد محمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     Golden AR جولدن اي ار للمستلزمات الطبية -  54

3جنوب غرب أ - 124, وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  تم تعديل العنوان 25255224وفي تاريخ   -  

 25255224وفي تاريخ  2520المتحدة لتجارة المنظفات لصاحبها السيد محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  55

150قطعة -02مجاورة -الدورالثاني -2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة   

 2522لصاحبها شريف السيد عبدالوهاب موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     croce store كروك ستور لتجارة االحذية -  56

مول -المجاورة االولي -33العقار رقم -الدور االرضي -3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، رقم  25255220وفي تاريخ 

 الصفوة

وفي تاريخ  2522المنزلية لصاحبها احمد حسين محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ايست لتصنيع االجهزة -  57

مدينة بدر -فدان شباب  155المنطقة الصناعية  - 142تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  25255220  -  

وفي  2522ه محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    لصاحبها عمرو انور حسن خليف Click solutions  كليك سلو يشنز -  58

االردنيه - 1جرش مول  -3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، : مكتب  25255220تاريخ    

ر فرد ،  سبق يوني كير ميديكال لصناعة المستلزمات الطبية واالستيراد والتصدير لصاحبها محمد اسماعيل محمد على ، تاج -  59

المنطقة  - 320تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور الثالث بالقطعة رقم  25255223وفي تاريخ  240م    قيده برق

3الصناعية جنوب غرب أ  - 

ر فرد ،  سبق يوني كير ميديكال لصناعة المستلزمات الطبية واالستيراد والتصدير لصاحبها محمد اسماعيل محمد على ، تاج -  60

المنطقة الصناعية جنوب  - 252تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  25255223وفي تاريخ  240قيده برقم    

3غرب أ  -  
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وفي  240م    الصفا لصناعة المستلزمات الطبية واالستيراد لصاحبها محمد اسماعيل محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  61

3المنطقة الصناعية جنوب غرب أ - 320ن , وصف الـتأشير:   ، الدور الثالث بالقطعة رقم تم تعديل العنوا 25255223تاريخ   - 

وفي  240م    الصفا لصناعة المستلزمات الطبية واالستيراد لصاحبها محمد اسماعيل محمد على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  62

3المنطقة الصناعية جنوب غرب أ - 252طعة رقم تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الق 25255223تاريخ   -  

ق قيده برقم    الصفا لصناعة المستلزمات الطبية واالستيراد والتصدير لصاحبها محمد اسماعيل محمد على ، تاجر فرد ،  سب -  63

3ة جنوب غرب أالمنطقة الصناعي - 252تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  25255223وفي تاريخ  240  -  

ق قيده برقم    الصفا لصناعة المستلزمات الطبية واالستيراد والتصدير لصاحبها محمد اسماعيل محمد على ، تاجر فرد ،  سب -  64

المنطقة الصناعية جنوب  - 320تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور الثالث بالقطعة رقم  25255223وفي تاريخ  240

3غرب أ  - 

ر فرد ،  سبق يوني كير ميديكال لصناعة المستلزمات الطبية واالستيراد والتصدير لصاحبها محمد اسماعيل محمد على ، تاج -  65

المنطقة  - 320تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور الثالث بالقطعة رقم  25255223وفي تاريخ  240قيده برقم    

3الصناعية جنوب غرب أ  - 

ي ، تاجر كروان الشام لتجارة الجملة والتجزئة وتقديم الوجبات الجاهزة لصاحبها احمد عبدالحكيم محمد عزيز فهمي العرين -  66

 - 3محل رقم  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضي  25255223وفي تاريخ  2503فرد ،  سبق قيده برقم    

مدينة بدر - 2مول   -  

تم تعديل  25255223وفي تاريخ  2532ا لصاحبها هشام فاروق عبد المعطى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هيبت -  67

بالمنطقة الحرفية شرق ج 2/23العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة   - 

وفي  2542،  سبق قيده برقم     الديب لتجارة المواد الغذائية والمياه الغازية محمد محمد كمال محمد محب الديب ، تاجر فرد -  68

12مج -ش حلب  - 123تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عقار  25255223تاريخ   -  

وفي تاريخ  2544رويال للتنمية والتدريب لصاحبها فاطمة محمود محمد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  69

 -سةبجوار المدر -طريق المقابر -ش السوق -شير:   ، منزل ملك / عامر محمود محمد تم تعديل العنوان , وصف الـتأ 25255223

  - ميت بشار

وفي تاريخ  2542بالتنيوم للدهانات الحديثة لصاحبها  عصام السيد عبدالحي السيد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  70

بلبيس -ملك وليد عبدالحميد محمد ابراهيم عزبه زكي  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، منزل 25255223   

 25255223وفي تاريخ  2542الحمد للكيماويات لصاحبها عاشور محمد ابوالحمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  71

بلبيس -بساتين االسماعيلية  -خارج الزمام  - 11تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم   -  

وفي تاريخ  2543الفارس لتشكيل المعادن لصاحبها غازي مصطفي غازي سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  72

بمجمع صناعات-24تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، وحدة صناعية رقم  25255223  B2-  مدينه العاشر  -مجمع الفرسان

به جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئةالشرقيه فيما عدا منطقة ش -من رمضان   

ق قيده برقم العاشور لتجارة الجملة والتجزئة والتوريدات العمومية لصاحبها / محمد السيد احمد السيد عطية ، تاجر فرد ،  سب -  73

الحي الرابع  - 32عقار  -الدور األرضى  - 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، وحدة رقم  25255223وفي تاريخ  0342   

 عشر

تم تعديل  25255223وفي تاريخ  2504اراب الجديدة لصاحبتها هناء حسن اسماعيل شرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  74

مشروع العزم التجاري -2العنوان , وصف الـتأشير:   ، رقم   

وفي تاريخ  0342اجر فرد ،  سبق قيده برقم    العاشور لالستثمار العقاري لصاحبها محمد السيد احمد السيد عطيه ، ت -  75

الحي الرابع عشر - 32عقار  -الدور األرضى  - 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، وحدة رقم  25255223  
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تم تعديل العنوان , وصف  25255222وفي تاريخ  2445اشرف سالم احمد سالم بهنساوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  76

بالمجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية -مجمع ج  - 22لـتأشير:   ، الورشة الصناعية رقم ا  

، تاجر فرد ،   2512لسنة  22شاكر جبر البسطويسي الدفلوج لصاحبها )شاكر جبر البسطويسي الدفلوج( وفقا الحكام قانون  -  77

قطعة  -الدور االرضي  - 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم  22525522وفي تاريخ  2502سبق قيده برقم    

22مجاورة  012  

، تاجر فرد  2512لسنة  22محمد جبر البسطويسي الدفلوج لصاحبها ) محمد جبر البسطويسي الدفلوج ( وفقا الحكام القانون  -  78

نموذج ) د ( عمارة  - 354العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم  تم تعديل 25255222وفي تاريخ  2502،  سبق قيده برقم    

32المجاورة  -( 12رقم )  

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  2523صبري محمد السعيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  79

31المجاورة  - 2القطعة رقم  -الـتأشير:   ، الدور االرضي   -  

وفي  2532تروللي لتجارة المواد الغذائية لصاحبها احمد محمد عبدالله محروس االعصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  80

32عقار رقم  - 2الحي رقم  - 21مجاورة  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضي  25255235تاريخ   -   

تم تعديل العنوان , وصف  25255235وفي تاريخ  2521، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هدي محمد عبدالباقي محمد عرب  -  81

منزل ملك فؤاد متولي فؤاد محمد -النعامنه  -الـتأشير:   ، شقة بالدور االرضي   -  

عنوان , وصف تم تعديل ال 25255235وفي تاريخ  2522اسامه محمد عبدالعزيز العوضي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  82

خلف صيدليه د/ محمد  -ش / الشيخ علي  -ملك / عبدالهادي محمد عبدالهادي صالح  - 1منزل رقم  -الـتأشير:   ، الدور الثاني 

قرية الجديدة -الفار   - 

تعديل تم  25255235وفي تاريخ  2522بنده فودز لصاحبها محمد عبدالوهاب محمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  83

هيها -يرالطريق الدائري هيها ابوكب-بجوار شركة شيبسي  -العنوان , وصف الـتأشير:   ، منزل ملك ابراهيم محمد احمد سيد احمد

  الشرقية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة

وفي تاريخ  2522الفتح لصناعه خامات البالستيك لصاحبها ابراهيم المغاوري عطا غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  84

المنطقة -مباني المجمعات الصغيرة والمتوسطة-مجمع ب -20تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم  25255235

2مليون م 3الجنوبية   

وفي تاريخ  2522لنشكيل وتشغيل المعادن لصاحبتها صباح صبحي ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     المريم -  85

االردنية - 2مول نجوم الصفا  - 252تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة  25255235  -  

وفي تاريخ  2523ي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    محمود محمد عبدالفتاح المهدي لصاحبها محمود محمد عبدالفتاح المهد -  86

21كجاورة -45قطعة  -1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضيي  25255231  

وفي تاريخ  2520الفتح للطاقة الشمسية لصاحبها محمود عبداللطيف محمد عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  87

المركز العالمي التجاري-الدور الثالث-422يل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم تم تعد 25255231  

وفي  2524م    البشائر لالستثمار العقاري والمقاوالت العامة لصاحبها السيد حسن محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  88

0مجاورة رقم  -23عمارة رقم  -251حدة رقم تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الو 25255231تاريخ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  
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يده برقم انجاز النشاء وادارة وتشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني لصاحبها محمد كمال محمد احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبق ق -  1

22ديل النشاط , وصف التأشير:  االنشطة داخل الئحة تم تع25255254وفي تاريخ  3240    : 

انشاء او ادارة او تشغيل المدارس -انشاء او ادارة او تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفني   -  

عمال القيام با-انشاء واداره وتشغيل معاهد التمريض   -22االنشطة خارج الئحة  -انشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين   : 

  الدراسات واقامة وادارة مركز العداد وتنمية وتدريب الموارد البشرية واصدار شهادات الخبره

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

 التزام

يده برقم معاهد التعليم الفني لصاحبها محمد كمال محمد احمد عبده ، تاجر فرد ،  سبق قانجاز النشاء وادارة وتشغيل مدارس و -  2

و الحوافز  تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا25255254وفي تاريخ  3240  

2512لسنة  22الواردة بقانون االستثمار رقم   

رد ارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الواردة بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الواعدم تمتع األنشطة خ

ام والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحك 2512لسنة  22بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم 

منشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمةالقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ال             

 . لمباشرة نشاطها            

وفي تاريخ  2212االوائل للصناعات المعدنية لصاحبها سامي وجيه لمعي ميخائيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

مبلكات سوست وز -حديد اقطار مختلفة تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اقامة وتشغيل مصنع لتسحب اسالك 25255250

. ومع مراعاة  اسالك للمهزات واسالك للكسارات وسيور فالتر شبكية -اسالك لالسوار من حديد  -اسالك شبكية من حديد  -وشنابر 

ينشئ هذا  أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة ا لحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة النشاط وال

ن التعديل اي جق للمنشاة في مزاولة غرضها اال بعد الحصول علي بعد الحصول علي التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها م

 الجهات المختصة

تم تعديل النشاط , وصف 25255250وفي تاريخ  2245احمد السيد محمد مصطفي الزتوني ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

انين واللوائح ل الغرض الي : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الشنط واالكياس من البالستيك  مع مراعاة أحكام القوالتأشير:  تعدي

 . والقرارات السارية وعلى  المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

وفي تاريخ  0120،  سبق قيده برقم    سوبر فيد للدواجن واالعالف لصاحبها احمد سمير ابراهيم صالح ، تاجر فرد -  5

ات تجارة االعالف تصنيع اعالف الحيوانات والدواجن والمحببه والمركز -تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255211

رارات والق واالعالف والبريمكسات بكافة انواعها واصنافها وكافة اضافات االعالف لدي الغير . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح

 السارية وعلي المنشاه الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

وفي تاريخ  0120سوبر فيد للدواجن واالعالف لصاحبها احمد سمير ابراهيم صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

والمركزات  حيوانات والدواجن والمحببةاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع اعالف ال-تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255211

اقامة وتشغيل مجازر الدواجن لتصنيع الدواجن  -2واالعالف والبريمكسات بكافة انواعها واصنافها وكافة اضافات االعالف 

الطازجة والمجمدة واجزائها واصناف بطريق الذبح والحفظ والتجميد مع مراعاه قرار وزير االسكان والمرافق والمجتمعات 

تربية جميع انواع الحيوانات  -3في شان االشتراطات العامة والواجب توافرها في مجازر الدواجن   2513لسنة  422لعمرانية رقم ا

 سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين

وفي تاريخ  0120   سوبر فيد للدواجن واالعالف لصاحبها احمد سمير ابراهيم صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  7

تربية جميع انواع الدواجن وال طيور سواء كان ذلك النتاج السالالت  -4تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  او اللحوم 25255211

استصالح وتجهيز -1استصالح واستزراع االراضي البور او الصحراويةومنها -0او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم 

الحالتين أن تكون  استزراع االراضي المستصلحة ويشترط في هاتين -بالمرافق االساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع. ب االراضي

االنشطة  -0االراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع ، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر  

ذيهوالئحته التنفي 2512لسنة  22خارج القانون   
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بق قيده برقم   بيتا ستيل لتشغيل المعادن والمنتجات البالستيكية لصاحبها هشام علي محمد محمود الدبيكي ، تاجر فرد ،  س -  8

الستيكية. مع للمنتجات الب -تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل المعادن 25255213وفي تاريخ  3334

اين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطهمراعاة احكام القوان  

وفي تاريخ  3334بيتا للصناعات الهندسية لصاحبها هشام علي محمد محمود الدبيكي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

ع مراعاة احكام للمنتجات البالستيكية. م -ع لتشغيل المعادن تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اقامة وتشغيل مصن25255213

 القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

بق قيده برقم   سالدبيكي ستيل للصناعات الهندسية وتشكيل المعادن لصاحبها هشام علي محمد محمود الدبيكي ، تاجر فرد ،   -  10

الستيكية. مع للمنتجات الب -تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اقامة وتشغيل مصنع لتشغيل المعادن 25255213وفي تاريخ  3334

امراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشاة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطه  

وفي تاريخ  4501لتشغيل وتشكيل المعادن لصاحبها محمد موسي غازي فهمي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    جود ميتال -  11

عليها  تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  بذات القانون. على المنشأة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص25255213

القرارات شاط الخارج عن تلك المجاالت . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح ووالئحته التنفيذيه قبل الن 2512لسنة  22بقانون رقم 

            السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة

 . لمباشرة نشاطها            

وفي تاريخ  4501برقم   جود ميتال لتشغيل وتشكيل المعادن لصاحبها محمد موسي غازي فهمي ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  12

والئحتة التنفيذية 2تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  االنشطة داخل قانون 25255213 : 

 اقامة وتشغيل مصنع لتشكيل وتشغيل المعادن واالعمال الكهروميكانيكيه 

والئحتة التنفيذية : التصدير 2االنشطة خارج قانون  -  

و في حالة عدم  2512لسنة  22على المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة  22التزام المنشأة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

ستثمار بالضمانات و الحوافز الواردةعدم تمتع األنشطة خارج قانون اال  

تم تعديل النشاط , وصف 25255212وفي تاريخ  1222عيد صبحى عبد الشهيد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كيماويات مواد البناء  -5التأشير:  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع روالت شرنك من البولى اثيلين 

الالزمة  )اضافات الخرسانه ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص

5لمباشرة نشاطها   

 1222يده برقم   المستقبل الدولية للحضانات العلمية والتدريب لصاحبها عادل ابراهيم حسينى ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبق ق -  14

ط علي تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  االولية مع افراد حسابات مستقله ومركز مالي خاص لكل نشا25255223ي تاريخ وف

ة نشاطهاحده. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشر  

 1222يده برقم   العلمية والتدريب لصاحبها عادل ابراهيم حسينى ابوالخير ، تاجر فرد ،  سبق ق المستقبل الدولية للحضانات -  15

انتاج  - 5تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  انشاء وادارة المناطق التكنولوجية والحضانات العلمية25255223وفي تاريخ 

مركز لتدريب واعداد وتنمية الموارد البشرية والعلوم  - 5المحتوى االلكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات

ية ودعم حاضنات االعمال التكنولوج -انشاء وادارة ومراكز التدريب العدا الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  - 5االدارية

 -دة الزمة لكل معرض علي حاقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات عدا السياحية بشرط استصدار التراخيص ال -ريادة االعمال 

 انشاء واقامة مركز للتدريب في مجال العلوم الصحية واالسعافات

ق قيده برقم العاشور لتجارة الجملة والتجزئة والتوريدات العمومية لصاحبها / محمد السيد احمد السيد عطية ، تاجر فرد ،  سب -  16

صحية أشير:  *تجارة الجملة والتجزئة للحدايد والبويات واألدوات التم تعديل النشاط , وصف الت25255223وفي تاريخ  0342  

 واألدوات الكهربائية داخل مدينة العاشر من رمضان
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* 22أنشطة خارج ق    

  والتوريدات العمومية*

* ي حالة عدم وف 2512لسنة  22علي المنشأة إفراد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم 

2512لسنة  22التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

  عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بذات القانون*

 على*

وفي تاريخ  0342السيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    العاشور لالستثمار العقاري لصاحبها محمد السيد احمد -  17

لكهربائية تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  *تجارة الجملة والتجزئة للحدايد والبويات واألدوات الصحية واألدوات ا25255223

 داخل مدينة العاشر من رمضان

* 22أنشطة خارج ق    

  والتوريدات العمومية*

* وفي حالة عدم  2512لسنة  22اد حسابات مالية مستقلة ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم علي المنشأة إفر

2512لسنة  22التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

* الحوافز الواردة بذات القانونعدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و   

 على*

ق قيده برقم العاشور لتجارة الجملة والتجزئة والتوريدات العمومية لصاحبها / محمد السيد احمد السيد عطية ، تاجر فرد ،  سب -  18

يها نصوص علتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  المنشاة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت الم25255223وفي تاريخ  0342  

والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت 2512لسنة  22بقانون رقم   

* شاطهامع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ن  

وفي تاريخ  0342السيد عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    العاشور لالستثمار العقاري لصاحبها محمد السيد احمد -  19

لسنة  22 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  المنشاة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم25255223

والئحته التنفيذية قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت 2512  

* شاطهاوائح والقرارات السارية وعلي المنشأة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نمع مراعاة أحكام القوانين والل  

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  2224المبدع لتنميه المهارات لصاحبها ) شيماء سعيد عبد العزيز محمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص25255213  

قم   المهندس لتجارة قطع غيار الماكينات والصيانة لصاحبها عمرو محمود عوض الله عطيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  2

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255252وفي تاريخ  2233  
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تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  2521ي محمد عرب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   هدي محمد عبدالباق -  3

 وصف التأشير: استثمار

تم تعديل نوع 25255224وفي تاريخ  2521مخبز العميد لصاحبها لمياء رجب رجب مجاهد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 الشركة , وصف التأشير: استثمار

لصاحبها علي بهاء  Solutions Engineering works general supplies حلول لالعمال الهندسية والتوريدات العمومية -  5

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255213وفي تاريخ  2221علي علي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     

وفي تاريخ  2522براهيم المغاوري عطا غانم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   الفتح لصناعه خامات البالستيك لصاحبها ا -  6

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255235  

وفي تاريخ  2223لصاحبها كامل ابراهيم كامل السنهوري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    A M S االمل للمستلزمات الطبيه -  7

الشركة , وصف التأشير: استثمار تم تعديل نوع25255213  

لصاحبتها  عنيتره احمد محمد حسن   S. Training اس . للتدريب -  8

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255252وفي تاريخ  2232زهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     

تم تعديل 25255213وفي تاريخ  2222رد ،  سبق قيده برقم   نيو الزهور للصناعة لصاحبها النمر يسري حنا توفيق ، تاجر ف -  9

 نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

وفي تاريخ  2544رويال للتنمية والتدريب لصاحبها فاطمة محمود محمد عبدالمنعم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255223  

تم 25255212وفي تاريخ  2222ارت ستيل لصاحبتها زينب بسيوني بسيوني الجندي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   سم -  11

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

تم تعديل 25255223وفي تاريخ  2504اراب الجديدة لصاحبتها هناء حسن اسماعيل شرف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

لشركة , وصف التأشير: استثمارنوع ا  

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 25255223وفي تاريخ  2552حماد سعد حماد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 استثمار

 2225م   النور لتجارة مهمات االمن الصناعي لصاحبها نور محمد عبدالحميد ابراهيم سالمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  14

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255213وفي تاريخ   

تم تعديل نوع الشركة , 25255235وفي تاريخ  2522اسامه محمد عبدالعزيز العوضي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  15

 وصف التأشير: استثمار

ه برقم   لصاحبها صباح احمد علي الطباخ ، تاجر فرد ،  سبق قيدالنهار لتجارة وتوريد المسامير وقطع غيار الماكينات  -  16

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255211وفي تاريخ  2200  

تم 25255223وفي تاريخ  2542الحمد للكيماويات لصاحبها عاشور محمد ابوالحمد رضوان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  17

وصف التأشير: استثمار تعديل نوع الشركة ,  

وفي تاريخ  2222البريطانية لخدمات التعليم لصاحبها ابراهيم السيد ابراهيم السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  18

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255213  

تم تعديل 25255215وفي تاريخ  2243ه برقم   الهالل للتجارة لصاحبها محمد احمد صادق احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيد -  19

 نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 77 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وفي تاريخ  2204سي ورلد للدراسات الهندسية والبيئية لصاحبها محمد اسماعيل احمد مجاهد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  20

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255211  

وفي تاريخ  2214صر للتجارة لصاحبها محمد الشحات حسين محمد البحراوي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   حورس م -  21

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255254  

وفي تاريخ  2511الضياء لصناعة البالستيك لصاحبها خالد منصور ابراهيم عبيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  22

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار55223252  

لصاحبها اميرة محمد علي احمد  Mokka For Elctronic Content Production موكا النتاج المتحوي االلكتروني -  23

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255223وفي تاريخ  2512اسماعيل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     

، تاجر فرد ،   2512لسنة  22شاكر جبر البسطويسي الدفلوج لصاحبها )شاكر جبر البسطويسي الدفلوج( وفقا الحكام قانون  -  24

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255222وفي تاريخ  2502سبق قيده برقم     

وفي تاريخ  2212عبدالهادي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    الخليل لتشكيل المعادن لصاحبها محمود عبدالسالم ابراهيم -  25

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255254  

وفي  2242قم   عالم النيوماتيك لتجارة انظمة الهيدروليك والنيوملتيم لصاحبها خالد عصام اجرزو ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  26

لشركة , وصف التأشير: استثمارتم تعديل نوع ا25255211تاريخ   

وفي تاريخ  2543الفارس لتشكيل المعادن لصاحبها غازي مصطفي غازي سيد احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  27

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255223  

تم تعديل 25255213وفي تاريخ  2222برقم    أركان للتدريب لصاحبها  محمد على محمود نصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده -  28

 نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

وفي تاريخ  2232الرحاب تكس للمالبس الجاهزة لصاحبها محمد محمد السيد يوسف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  29

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255252  

وفي تاريخ  2542الحديثة لصاحبها  عصام السيد عبدالحي السيد شحاته ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   بالتنيوم للدهانات  -  30

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255223  

وفي تاريخ  2221العلمية للتدريب والتطوير لصاحبها محمد محمود السيد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  31

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار13252552  

 2220رقم   الخماسية نفرالند للتجارة والتوريدات لصاحبها يوسف مصطفي محمد حسين صالح ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب -  32

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255213وفي تاريخ   

تم تعديل 25255223وفي تاريخ  2512سن مهران ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   التقوي للنسيج لصاحبها حسن مهران ح -  33

 نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

وفي تاريخ  2205جويل للصناعات البالستيكية لصاحبها مختار محمد محمد عبدالعاطي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  34

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255211  

وفي تاريخ  2522   المريم لنشكيل وتشغيل المعادن لصاحبتها صباح صبحي ابراهيم محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  35

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255235  

تم تعديل نوع الشركة , 25255212وفي تاريخ  2554صفاء عز الدين ابراهيم ابو الحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  36

 وصف التأشير: استثمار
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وفي  2542مد محمد كمال محمد محب الديب ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   الديب لتجارة المواد الغذائية والمياه الغازية مح -  37

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255223تاريخ   

رقم   لصاحبها احمد نبيل عبده سليمان غنيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده ب A one  اي ون  لالستثمار العقاري والمقاوالت العامة -  38

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255213ريخ وفي تا 2225  

وفي  2532تروللي لتجارة المواد الغذائية لصاحبها احمد محمد عبدالله محروس االعصر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  39

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255235تاريخ   

تم تعديل 25255235وفي تاريخ  2522بدالوهاب محمد عوض ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   بنده فودز لصاحبها محمد ع -  40

 نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

تم 25255224وفي تاريخ  2520المتحدة لتجارة المنظفات لصاحبها السيد محمد احمد محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  41

شير: استثمارتعديل نوع الشركة , وصف التأ  

تم 25255223وفي تاريخ  2513العباقرة الصغار للتدريب لصاحبها سنية فتحي جودة جاد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  42

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

وفي تاريخ  5522لصاحبها كمال كامل صرمه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    CAIRO TEXTILES كايرو تكستايلز -  43

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212  

وفي تاريخ  2522ايست لتصنيع االجهزة المنزلية لصاحبها احمد حسين محمد حسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  44

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255220  

تم 25255223وفي تاريخ  2513جمال الشوادفي علي خليل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    كيدز للتدريب لصاحبها ايثار -  45

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

ر فرد ،  سبق يوني كير ميديكال لصناعة المستلزمات الطبية واالستيراد والتصدير لصاحبها محمد اسماعيل محمد على ، تاج -  46

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255223تاريخ وفي  240قيده برقم     

وفي تاريخ  2232االمانة لتصنيع االدوات المنزلية لصاحبها ابراهيم عبدالله احمد نعناع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  47

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255213  

تم تعديل نوع 25255223وفي تاريخ  2532عبد المعطى على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    هيبتا لصاحبها هشام فاروق -  48

 الشركة , وصف التأشير: استثمار

 2524لصاحبها بهاء محمد محمد رمضان ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    Golden AR جولدن اي ار للمستلزمات الطبية -  49

ركة , وصف التأشير: استثمارتم تعديل نوع الش25255224وفي تاريخ   

وفي  1521   االتحاد للطالء الكهربي والكيماويات لصاحبتها رينيه راغب يوسف المنصوري ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم -  50

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255254تاريخ   

، تاجر فرد  2512لسنة  22يسي الدفلوج ( وفقا الحكام القانون محمد جبر البسطويسي الدفلوج لصاحبها ) محمد جبر البسطو -  51

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255222وفي تاريخ  2502،  سبق قيده برقم     

ريخ وفي تا 2232ماج للصناعة والتوريدات العمومية لصاحبها محمد عبدالنبي عطيه الجزار ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  52

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255252  

وفي تاريخ  2520الفتح للطاقة الشمسية لصاحبها محمود عبداللطيف محمد عبداللطيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  53

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255231  
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تم تعديل نوع الشركة , وصف 25255235وفي تاريخ  2523رد ،  سبق قيده برقم   صبري محمد السعيد ابراهيم ، تاجر ف -  54

 التأشير: استثمار

وفي تاريخ  2240المتحدة النظمة التعبئة والتغليف  لصاحبها حماده محمد محمد ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  55

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255215  

وفي  2222قم   ديكون للتجاره والتوريدات و استشارات التصميم ) سيد محمد السيد ابراهيم جاد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  56

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص25255213تاريخ   

وفي  2522سبق قيده برقم    لصاحبها عمرو انور حسن خليفه محمود ، تاجر فرد ،  Click solutions  كليك سلو يشنز -  57

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255220تاريخ   

قم   امازون ستور لتجارة اكسسوار المحمول لصاحبها عبدالرحمن طارق عبدالقوي ابراهيم ، تاجر فرد ،  سبق قيده بر -  58

مارتم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استث25255252وفي تاريخ  2234  

وفي تاريخ  2523محمود محمد عبدالفتاح المهدي لصاحبها محمود محمد عبدالفتاح المهدي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  59

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255231  

وفي  2223،  سبق قيده برقم   انجاز للتجارة والمقاوالت العامة لصاحبها عصام لطفي احمد محمد سيد احمد ، تاجر فرد  -  60

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212تاريخ   

 2522لصاحبها شريف السيد عبدالوهاب موسي ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    croce store كروك ستور لتجارة االحذية -  61

رتم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثما25255220وفي تاريخ   

وفي تاريخ  2203جرين اليف للمستلزمات الطبية لصاحبتها امل حامد مدني فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  62

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255211  

ي ، تاجر كروان الشام لتجارة الجملة والتجزئة وتقديم الوجبات الجاهزة لصاحبها احمد عبدالحكيم محمد عزيز فهمي العرين -  63

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255223وفي تاريخ  2503فرد ،  سبق قيده برقم     

وفي  2524م   لصاحبها السيد حسن محمد السيد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقالبشائر لالستثمار العقاري والمقاوالت العامة  -  64

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255231تاريخ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

ــــــــــــــــــــــ      

 

الى: الشرقية النتاج المحتوي االلكتروني 2221تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255250،  فى تاريخ :   -  1  AL 

Sharkya For Produce The Electronic Content لصاحبها  عبدالله ابراهيم توفيق عبدالله   
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الى: بيتا ستيل لتشغيل المعادن والمنتجات  3334عديل اسم الشركة المقيدة برقم تم التأشير بت25255213،  فى تاريخ :   -  2

   البالستيكية لصاحبها هشام علي محمد محمود الدبيكي

الى: بيتا للصناعات الهندسية لصاحبها هشام  3334تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255213،  فى تاريخ :   -  3

لدبيكيعلي محمد محمود ا    

الى: العاشور لتجارة الجملة والتجزئة  0342تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 25255223،  فى تاريخ :   -  4

   والتوريدات العمومية لصاحبها / محمد السيد احمد السيد عطية

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

، وفى تاريخ    3325ايكو مودا فاشن جروب للصناعات الجلدية ومستلزماتها ) ش.م.م (  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم :    - 1

تم محو/شطب السجل  تم المحو   25255254  

، وفى تاريخ    0111دودة  سبق قيدها برقم : ، ذات مسئولية مح  OBEID CHMICALS   شركة عبيد للكيماويات )ذ . م .م (   - 2

433تم محو/شطب السجل  تم المحو بامرمحو    25255254  
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تم    25255254، وفى تاريخ    0111شركة ميدترنيان للكيماويات )ش.ذ.م.م(  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :    - 3

433محو/شطب السجل  تم المحو بامرمحو   

كمياويات )ذ . م .م (عبيد لل   - 4    OBEID CHMICALS   : وفى تاريخ    0111، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم ،

433تم محو/شطب السجل  تم المحو بامرمحو    25255254  

خ ، وفى تاري   2222الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية )ش.م.م(  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم :    - 5

430تم محو/شطب السجل  تم المحو بامر محو    25255253  

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    1220محمود سعيد بادنجكي وشريكيه  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 6

2525/53/24السجل  الموافقة علي مد مدة التصفية لمدة ستة اشهر اخري تبدا من تاريخ    

تم محو/شطب    25255212، وفى تاريخ    2014م عمر ابراهيم و شريكه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم : محمد ابراهي   - 7

2525/52/12في  05وايداع رقم  432السجل  تم محو الشركة نهائيا بامر محو رقم   

مساهمة  سبق قيدها برقم :  )ش.م.م( .  ، شركة Brighton CO For Chemical Industries  برايتون للصناعات الكيماوية   - 8

تم محو/شطب السجل  تم المحو   25255212، وفى تاريخ    4233  

تم محو/شطب    25255223، وفى تاريخ    2320بسام وحسام السيد خليل عبدالعزيز  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 9

 السجل  تم المحو بامر محو

تم محو/شطب    25255220، وفى تاريخ    2233ئولية محدودة  سبق قيدها برقم : ، ذات مس  lady time ليدي تايم   - 10

 السجل  مدة فترة التصفية ستة اشهر تبدا من تاريخ انتهاء الفترة االولي

   25255222، وفى تاريخ    3502شركة أكيوريت للمشروعات   (ش.ذ.م.م)  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :    - 11

حو/شطب السجل  تم محو القيدتم م  

( Water Life ووتر اليف لخدمات الحفر و معالجة المياه :   - 12 ،    0200ش.ذ.م.م)  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم : 

حمد موسي  تم محو/شطب السجل  تم وضع الشركة تجحت التصفية وتعيين السيد / ابراهيم عيد شعبان ا   25255235وفى تاريخ 

يفصيا قانونيا للشركة للقيام باعمال التصفية علي ان تكون مدة في خالل عام من تاريخ التاشير بالسجل التجارم  

، وفى تاريخ    0104شركة فيت كير لتجارة األدوية البيطرية ) ش . ذ . م . م  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برقم :    - 13

442حو بامر محو تم محو/شطب السجل  تم الم   25255235  

تم    25255231، وفى تاريخ    220محمد عبدالحسيب عبدالحليم وشريكته  ، شركة تضامن  سبق قيدها برقم :    - 14

2525-2-31في  443محو/شطب السجل  تم المحو بامر محو   

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

كيماويات )ذ . م .م (شركة عبيد لل -  1    OBEID CHMICALS ، وفي تاريخ    0111ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم

جنيه  31205550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255254،   

تم تعديل  25255254وفي تاريخ   ، 0111ق قيدها برقم ،شركة ميدترنيان للكيماويات )ش.ذ.م.م( ذات مسئولية محدودة  ، سب -  2

جنيه  31205550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   
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وفي تاريخ    0111ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، OBEID CHMICALS   عبيد للكمياويات )ذ . م .م ( -  3

جنيه  31205550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، تم تعديل رأس 25255254،   

تم تعديل رأس  25255254وفي تاريخ   ، 2022)ش.ذ.م.م( ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، Mama B  ماما بي -  4

جنيه  055550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255254وفي تاريخ   ، 2022)ش.ذ.م.م( ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، Mama B  ماما بي -  5

جنيه  055550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255252ريخ   ،وفي تا 22محمد ضياء حسين محمد وشريكيه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  6

جنيه  1055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255252وفي تاريخ   ، 22ضياء حسين محمد وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  7

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

ديل رأس المال , وصف تم تع 25255252وفي تاريخ   ، 22ضياء حسين محمد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  8

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255252وفي تاريخ   ، 22محمد ضياء حسين محمد وشريكيه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  9

جنيه  1055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255252وفي تاريخ   ، 22ضياء حسين محمد وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  10

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255252وفي تاريخ   ، 22ضياء حسين محمد وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  11

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255252وفي تاريخ   ، 22محمد ضياء حسين محمد وشريكيه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  12

جنيه  1055550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255252وفي تاريخ   ، 22ضياء حسين محمد وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  13

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال , وصف  52522525وفي تاريخ   ، 22ضياء حسين محمد وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  14

جنيه  1055550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 عبد الوهاب محمد بستاني ظاظا وشريكيه -  15

ABDULWAHAB MOHAMAD BOSTANI ZAZA AND HIS TWO PARTNERS ، 134شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم 

جنيه  125555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس  25255252وفي تاريخ   ،   

تم تعديل رأس  25255252وفي تاريخ   ، 134عبدالوهاب محمد بستانى ظاظا وشريكيه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  16

جنيه  125555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255252وفي تاريخ   ، 0233عوض عبده عوض وشريكيه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  17

جنيه  25555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255215خ   ،وفي تاري 0024علي حامد محمد العوضي وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  18

جنيه  2055550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   
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تم تعديل رأس  25255212وفي تاريخ   ، 231عطية عبده عبد اللطيف عبده  وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  19

جنيه  15555550555أس مالها ،المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر   

تم تعديل رأس  25255212وفي تاريخ   ، 231رحمى اوسطة محمد اوغلو وشريكية شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  20

جنيه  15555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255212وفي تاريخ   ، 231من  ، سبق قيدها برقم ،عطية عبده عبداللطيف عبده وشريكيه شركة تضا -  21

جنيه  15555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255223وفي تاريخ   ، 403فاروق عبدالحليم رشاد الغتورى وشريكة توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  22

جنيه  225555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال ,    

تم تعديل رأس  25255223وفي تاريخ   ، 2122حماده محمد عبده عبدالعظيم وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  23

جنيه  1555555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255223وفي تاريخ   ، 2122حماده محمد عبده عبدالعظيم وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  24

جنيه  1555555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255223ي تاريخ   ،وف 2122ابراهيم محمد عبده و شريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  25

جنيه  1555555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255223وفي تاريخ   ، 2122ابراهيم محمد عبده و شريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  26

جنيه  1555555550555ح رأس مالها ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصب   

تم تعديل  25255220وفي تاريخ   ، 2120الميثاق للمقاوالت العامة   (ش.ذ.م.م) ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، -  27

جنيه  310555550555رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  3325ايكو مودا فاشن جروب للصناعات الجلدية ومستلزماتها ) ش.م.م ( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  1

 -لغربي متداد ااال -المصنع الكائن في المنطقة الصناعية  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضي  25255254

القليوبية وبذلك يمحي القيد من الشرقية -العبور  - 25512بلوك  - 4قطعة رقم   

وفي تاريخ  0111، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     OBEID CHMICALS   شركة عبيد للكيماويات )ذ . م .م ( -  2

بمنطقة التشوينات المحصورة بين-04القطعة  -ول تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور اال 25255254  a1/a1 - مدينة

الشرقية وبنقل المركز العام خارج المحافظة يتم محو القيد-العاشر من رمضان   

تم تعديل  25255254وفي تاريخ  0111شركة ميدترنيان للكيماويات )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  3

بمنطقة التشوينات المحصورة بين-04القطعة  -وصف الـتأشير:   ، الدور االول العنوان ,   a1/a1 - -مدينة العاشر من رمضان

  الشرقية وبنقل المركز العام خارج المحافظة يتم محو القيد

وفي تاريخ  0111، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     OBEID CHMICALS   عبيد للكمياويات )ذ . م .م ( -  4

بمنطقة التشوينات المحصورة بين-04القطعة  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االول  25255254  a1/a1 - مدينة

العام خارج المحافظة يتم محو القيد الشرقية وبنقل المركز-العاشر من رمضان   
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تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255250وفي تاريخ  432البشارة لالزياء ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  5

- n10-n11-n12-n13 القطع ارقام B2 المنطقة الصناعية الثانية به جزيرة الشرقية فيما عدا منطقة ش -مدينة العاشر من رمضان

  سيناء فيلزم موافقة الهيئة

تم تعديل العنوان ,  25255253وفي تاريخ  2234العبور للدواجن واالعالف )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  6

نة الصالحية ( قطاع ) و( المنطقة الصناعية االولي مدي 14و 1/13وصف الـتأشير:   ، فرع تصنيع الشركة عنوانه : القطعة رقم ) 

 الجديدة

 عبد الوهاب محمد بستاني ظاظا وشريكيه -  7

ABDULWAHAB MOHAMAD BOSTANI ZAZA AND HIS TWO PARTNERS     شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم ،

المنطقة الصناعية -شمال  3/2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  25255252وفي تاريخ  134   A2 - نة مدي

2م 3235بمساحة  -جمهورية مصر العربية  -محافظة الشرقية  -العاشر من رمضان   

Piece No.7/6 North - Industrial Area A2 - 10TH Of Ramadan City - Egypt 

 

نوان تم تعديل الع 25255252وفي تاريخ  134عبدالوهاب محمد بستانى ظاظا وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  8

المنطقة الصناعية -شمال  3/2, وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم    A2 -  جمهورية  -محافظة الشرقية  -مدينة العاشر من رمضان

2م 3235بمساحة  -مصر العربية   

Piece No.7/6 North - Industrial Area A2 - 10TH Of Ramadan City - Egypt 

 

يكيهعبد الوهاب محمد بستاني ظاظا وشر -  9  

ABDULWAHAB MOHAMAD BOSTANI ZAZA AND HIS TWO PARTNERS     شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم ،

المنطقة الصناعية - 223تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  25255252وفي تاريخ  134   A5 -  مدينة العاشر من

2م 11332010مساحة ب -جمهورية مصر العربية  -محافظة الشرقية  -رمضان   

Piece No.223 - Industrial Area A5 - 10TH Of Ramadan City - Egypt 

 

تم تعديل  25255252وفي تاريخ  134عبدالوهاب محمد بستانى ظاظا وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  10

المنطقة الصناعية - 223العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم    A5 -  جمهورية  -محافظة الشرقية  -مدينة العاشر من رمضان

2م 11332010بمساحة  -مصر العربية   

Piece No.223 - Industrial Area A5 - 10TH Of Ramadan City - Egypt 

 

وفي  353 سكوير ايه للصناعات الكهربائيه والمعدنيه )أحمد حسن السيد وشركاه ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    -  11

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعة رقم 25255252تاريخ   (E17) - (المنطقة الصناعية (C1) - من خريطة تقسيم  

يطة ،  سبق قيدها تعديل االسم الى شركه سكوير ايه للصناعات الكهربائيه والمعدنيه احمد حسن السيد وشريكتيه ، توصية بس -  12

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعة رقم 25255252يخ وفي تار 353برقم      (E17) - (المنطقة الصناعية (C1) -  من

  خريطة تقسيم
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، توصية بسيطة  تعديل االسم الى شركه سكوير ايه للصناعات الكهربائيه والمعدنيه والمقاوالت )احمد حسن السيد وشريكتيه ( -  13

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، قطعة رقم 25255252اريخ وفي ت 353،  سبق قيدها برقم      (E17) - (المنطقة الصناعية 

(C1) - من خريطة تقسيم  

تم تعديل العنوان ,  25255215وفي تاريخ  0024علي حامد محمد العوضي وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  14

المنطقة الصناعية - 25القطعة رقم  -وصف الـتأشير:   ، الدور االول علوي   C8 - فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة

 الهيئة مسبقا

تم تعديل  25255211وفي تاريخ  2025محمد سمير سعد الوصيف الديب و شريكته ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     : -  15

مجمع الصناعات الصغيرة -نموذج ) أ (  - عنبر هـ - 3العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم   C2 -  مدينة العاشرمن رمضان- 

  الشرقية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

وفي  2522مجد العرب لالستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية ) ش.ذ.م.م ( ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  16

دوار -فاميلي سنتر  -المركز التجاري  -بالدور االول -122تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رقم  25255212 تاريخ

  العاشر

شركة شخص واحد محدودة المسئولية ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها  Alex wash  اليكس ووش : -  17

مدينة العاشر -االردنية-سنترالكمال-152تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الوحدة رفم  32525521وفي تاريخ  2233برقم    

فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة-الشرقية -من رمضان   

يل العنوان , تم تعد 25255213وفي تاريخ  4212سبائك لتشغيل المعادن )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  18

بالمنطقة الصناعية 3وصف الـتأشير:   ، الصمنع المقام علي قطكعة االرض رقم   A5  

)ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم   OULA TEX FOR TEXTILE INDUSTRIES اولي تكس للصناعات النسيجية -  19

العنوان : ، افتتاح فرع ) كمنفذ بيع لمنتجات الشركة ( ب تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   25255212وفي تاريخ  1022   

الطريق الدائري - 3العقار رقم   -  

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  1022علبيتكس ) ش.م.م ( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  20

الطريق الدائري - 3: العقار رقم الـتأشير:   ، افتتاح فرع ) كمنفذ بيع لمنتجات الشركة ( بالعنوان   -  

)ش.م.م( . ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم  Brighton CO For Chemical Industries  برايتون للصناعات الكيماوية -  21

الجيزة  المنطقة الصناعية الثالثة اكتوبر 24تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  25255212وفي تاريخ  4233   

 وبذلك يمحي القيد من الشرقية

تم تعديل العنوان  25255212وفي تاريخ  3203عماد الدين احمد محمد احمد وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  22

-ز بلبيسبساتين االسماعيلية مرك-بالمنطقة الصناعية خارج الزمام -22, وصف الـتأشير:   ، المنطقةالثالثه ضمن القطعة رقم 

  الشرقية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم  موافقة الهيئة

 25255212وفي تاريخ  4324سيجورو جالس لصناعة المنتجات الزجاجيه )ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  23

المنطقة الصناعية 143تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، بالقطعة رقم   A4  فيما عدا  -الشرقية-مدينة العاشر من رمضان

قة الهيئة مسبقأمنطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم مواف . 

 Kraft pack for corrugated cardboard and paper كرافت باك لتصنيع الكرتون المضلع والمنتجات الورقية -  24

products     تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  3544) ش.ذ.م.م ( ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم

3مجمع  - 2مليون م 3المنطقة الجنوبية  -نموذج ج  - 223الـتأشير:   ، قطعة رقم   -  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  1021جمال احمد كمال وشركاه. ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  25

مليون متر مربع 3المنطقة الصناعية الجنوبية  - 233الـتأشير:   ، قطعة رقم   -  
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تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  1021شلتوت وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     ايمن على حسن -  26

مليون متر مربع 3المنطقة الصناعية الجنوبية  - 233وصف الـتأشير:   ، قطعة رقم   -  

تم تعديل العنوان ,  55223252وفي تاريخ  1021ايمن على حسن شلتوت وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  27

مليون متر مربع 3المنطقة الصناعية الجنوبية  - 233وصف الـتأشير:   ، قطعة رقم   -  

تم تعديل العنوان , وصف  25255223وفي تاريخ  1021جمال احمد كمال وشركاه. ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  28

الصناعية المنطقة -22،  22الـتأشير:   ، القطعة رقم   `A4 - 

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  1021ايمن على حسن شلتوت وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  29

المنطقة الصناعية -22،  22وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم   `A4 - 

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  2110ايمن على حسن شلتوت وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  30

المنطقة الصناعية -22،  22وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم   `A4 - 

وفي تاريخ  2230ايجيبت روما النتاج العبوات الغذائية  (ش.ذ.م.م) ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  31

طريق العاشر-0الكيلو -المنطقة الصناعية -144، القطعة تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    25255223  - 

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  302محمد بشير محمد صديق وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  32

ا منطقة شبه جزيرة سيناء الشرقية فيما عد-العاشر من رمضان -2مليون م 3المنطقة الجنوبية -151وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم 

 يلزم موافقة الهيئة

تم تعديل  25255223وفي تاريخ  302محمد اسالم محمد فاروق شرابه وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  33

منطقة شبه الشرقية فيما عدا -العاشر من رمضان -2مليون م 3المنطقة الجنوبية -151العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم 

 جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة

تم تعديل  25255223وفي تاريخ  302محمد اسالم محمد فاروق شرابه وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  34

قة شبه الشرقية فيما عدا منط-العاشر من رمضان -2مليون م 3المنطقة الجنوبية -151العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم 

 جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة

تم تعديل العنوان ,  25255223وفي تاريخ  1021ايمن على حسن شلتوت وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  35

المنطقة الصناعية -22،  22وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم   `A4 - 

واحد محدودة المسئولية ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،   شركة شخص Egypt vision  رؤيه مصر للتوريدات -  36

غرب الحي  - 0شقة  - 124تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عمارة  25255224وفي تاريخ  2230سبق قيدها برقم    

ابني بيتك -العاشر   -  

تم تعديل  25255220وفي تاريخ  3232ا برقم    الهام محمد زاهد لحم العجنجى وشركائها ، شركة تضامن ،  سبق قيده -  37

3بالمنطفة الصناعية جنوب غرب أ 333العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضي من المصنع المقام علي القطعة رقم   

وان , تم تعديل العن 25255220وفي تاريخ  2452محمود محمد احمد هاشم وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  38

المنطقه الصناعية - 31وصف الـتأشير:   ، الدور الثاني من المصنع رقم   c6 - 

وفي  0432شركة ابداع للدراسات والتدريب والترجمة والنشر )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  39

شارع عبدالله المتفرع من شارع اللواء -ل علوياو -4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، عقار رقم  25255220تاريخ 

  عبدالعزيز المساكن التعاونية

تم تعديل العنوان , وصف  25255220وفي تاريخ  2222مي حمدي ياسين وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  40

3جنوب غرب أ - 31الـتأشير:   ، الدور الثاني علوي من القطعة رقم   - 
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تم تعديل العنوان ,  25255220وفي تاريخ  2202د مصطفى على وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    احم -  41

القطعة-وصف الـتأشير:   ، الدور االول علوي  xviiic- المنطقة الصناعية c1 

تم  25255222ي تاريخ وف 3502شركة أكيوريت للمشروعات   (ش.ذ.م.م) ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم     -  42

القاهرة وبذلك يمحي القيد من الشرقية -المقطم  -المعراج العلوي  2541القطعة  - 32تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة   

تم  25255222وفي تاريخ  333جود الند لالستصالح وستزراع االراضى)ش.م.م( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  43

ام سى 3( 12(  الصفا مول مودرن المقام على قطعة )21وان , وصف الـتأشير:   ، وحدة)تعديل العن   

تم تعديل  25255222وفي تاريخ  333جود الند لالستثمار والصناعة ) ش.م.م ( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  44

ام سى 3( 12قطعة )(  الصفا مول مودرن المقام على 21العنوان , وصف الـتأشير:   ، وحدة)   

وفي تاريخ  2200مجموعة دجلة لاللياف الصناعية والبالستيك) ش.م.م ( ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  45

المنطقةة الصناعية بين-2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة رقم  25255235  A6- A1 - -مدينة العاشر من رمضان

ة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئةالشرقية فيما عدا منطق   

4فور ايه جروب للتجارة والتوريدات  -  46 A Group     وفي تاريخ  3252)ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم

العطارين-شارع سعد زغلول 41تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  25255235   

تم  25255235وفي تاريخ  0132عبدالقادر وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     عبدالرحمن احمد عبدالرحمن -  47

فيما عدا -الشرقية-مدينة العاشر من رمضان - 3بالمنطقة الصناعية جنوب غرب أ-32تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعة 

  منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة

وفي تاريخ  0104لتجارة األدوية البيطرية ) ش . ذ . م . م ، ذات مسئولية محدودة ،  سبق قيدها برقم    شركة فيت كير  -  48

القاهرة  فيما -مدينة نصر-صالح سالم-أ عمارات العبور 24-13الدور -1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقة  25255235

وبنقل المركز العام خارج المخافظة يتم محو القيدعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة   

تم تعديل العنوان ,  25255235وفي تاريخ  4434احمد السيد حسين توفيق وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  49

02المجاورة  - 101قطعة رقم  -وصف الـتأشير:   ، الدور االرضي   -  

تم تعديل العنوان  25255231وفي تاريخ  220يكته ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    محمد عبدالحسيب عبدالحليم وشر -  50

القاهرة فيما عدا منطقة شبه جزيرة -مدينة نصر-ش صالح سالم -أ عمارات العبور 24/13الدور -1, وصف الـتأشير:   ، شقة 

القيدوبنقل المركز العام خارج المحافظة يتم محو -سيناء يلزم موافقة الهيئة    

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تقديم االستشارات  صواب لالستشارات والتجارة وادارة االصول والمشروعات ) ش.ذ.م.م ( ، ذات مسئولية محدودة  " -  1

ة وكذا الزراعية واالستشارات المتعلقة بالحصول على شهادات الجودة المتخصصة )فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق المالي

شارات المالية عن دراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستاالستشارات القانونية واالستشارات وال

من قانون سوق رأس المال  22االوراق المالية النشطة الشركات العاملة فى مجال االوراق المالية المنصوص عليها فى المادة 

 . والئحته التنفيذية (

اداره وتشغيل وتملك المطاعم  "

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات 25255254وفي تاريخ  3333فتريات الثابته لتقديم جميع ،  سبق قيدها برقم   والكا

 مسئولية محدودة
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صواب لالستشارات والتجارة وادارة االصول والمشروعات ) ش.ذ.م.م ( ، ذات مسئولية محدودة  انواع المشروبات ) عدا  -  2

انواع المأكوالت والتيك اوايالكحوليات ( وتقديم جميع    

التجاره العامه لكل ما هو مسموح به  "

 . قانونا

التوريدات العامه لكل ما هو مسموح  "

 . به قانونا

اقامه وتشغيل واداره مركز تنميه  "

  وتدريب الموارد البشريه

اقامه وتشغيل المستشفيات  "

بالمجان  %15جيه او طبيه في مجال العالج الطبيعي علي ان تقدم المتخصصه او المتكامله او العامه وما تضمه من انشطه عال

 . سنويا من عدد االسره التي يتم شغلها

تربيه جميع انواع الحيوانات, سواء  "

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255254وفي تاريخ  3333كان ذلك النتاج ،  سبق قيدها برقم     

شارات والتجارة وادارة االصول والمشروعات ) ش.ذ.م.م ( ، ذات مسئولية محدودة  السالالت او االلبان او صواب لالست -  3

 التسمين او اللحوم وتصنيع وانتاج وتوزيع منتجات االلبان

تربيه جميع انواع الدواجن والطيور  "

للحومسواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او ا   

  تربيه الخيول "

  توزيع منتجات االلبان بانواعها "

 اقامه وتشغيل المزارع السمكيه "

اداره االصول والمشروعات كافه  "

  والسيما

المقاوالت العموميه واعمال البناء  "

  والتشييد

  اعمال التشطيبات بانواعها "

  التسويق العقاري واالراضي "

تسويق المنتجات والتسويق  "

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255254وفي تاريخ  3333لكتروني ،  سبق قيدها برقم   اال  

صنيع عوض عبده عوض وشريكيه ، شركة تضامن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكيماويات النسيجية والطلمبات وت -  4

خيص للوائح والقرارات السارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراالمطهرات وخامات البويات مع مراعاة احكام القوانين وا

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255252وفي تاريخ  0233الالزمة لمباشرة نشاطها. ،  سبق قيدها برقم     

 عبد الوهاب محمد بستاني ظاظا وشريكيه -  5

ABDULWAHAB MOHAMAD BOSTANI ZAZA AND HIS TWO PARTNERS   1، شركة تضامن اقامة وتشغيل  

الستائر مصنع لتصنيع وصباغة وطباعة وتجهيز الخيوط والغزل واألقمشة بجميع أنواعها والنسيج والتريكو والمفروشات و
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كة لشروالجاكارد والسجاد وااللبسة الجاهزة والتطريز بجميع أنواعها واستيراد مستلزمات االنتاج واألالت وتصدير منتجات ا

 للخارج

 التصدير 2

  مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة

اطها ،  سبق مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامنتم تعديل 25255252وفي تاريخ  134قيدها برقم     

1عبدالوهاب محمد بستانى ظاظا وشريكيه ، شركة تضامن   -  6 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  

د والسجاد وصباغة وطباعة وتجهيز الخيوط والغزل واألقمشة بجميع أنواعها والنسيج والتريكو والمفروشات والستائر والجاكار

ميع أنواعها واستيراد مستلزمات االنتاج واألالت وتصدير منتجات الشركة للخارجوااللبسة الجاهزة والتطريز بج  

 التصدير 2

  مع التزام الشركة بافراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة

اطها ،  سبق مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255252وفي تاريخ  134قيدها برقم     

تم ممارسة زئة للمواتير الكهربائية والجيربوكسات ، على أن تمحمد بلالر وشريكه ، شركة تضامن  محل لتجارةالجملة والتج -  7

على كافة  النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركه الحصول

يل النشاط , وصف التأشير:  شركة تم تعد25255252وفي تاريخ  4331التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم   

 تضامن

ى أن تتم ايمن محمد بلالر وشريكه ، شركة تضامن  محل لتجارةالجملة والتجزئة للمواتير الكهربائية والجيربوكسات ، عل -  8

حصول ركه الممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقط مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الش

تم تعديل النشاط , وصف 25255252وفي تاريخ  4331على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  شركة تضامن

 -كلي نقل دم شركة سعيد عبدالمحسن احمد وشركاه ، شركة تضامن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصالت طبيه من بالستيك -  9

مستلزمات -مهمستلزمات طبيه ومكونات بالستيك غير معق-ماسك اكسجين-كيس جمع بول -الستيك لالغراض الصناعية منتجات ب

ية وعلي كمامه للوجه من اقمشة غير منسوجه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السار -طبيه ومكونات بالستيك معقمه 

تم تعديل 25255215وفي تاريخ  2252لمباشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم    الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة

 النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن

5علي حامد محمد العوضي وشريكه ، توصية بسيطة  والحوافز الوارده بذات القانون  -  10  

والئحة التنفيذيه قبل النشاط فى الخارج  5122لسنة22علي الشركة ممارسه النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون رقم

 عن تلك المجاالت

،   5اطهامع مراعاة احكام والقوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نش

طةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسي25255215وفي تاريخ  0024سبق قيدها برقم     

حديث وتصنيع علي حامد محمد العوضي وشريكه ، توصية بسيطة  /اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزه والنسيج ال -  11

 الكمامات الطبيه والغير طبيه وتصنيع الماليات والمفروشات والدفايات ومفارش السرير والستائر المتنوعه

 النشاط الخارج :تصدير/2
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وفي حالة عدم التزام 2512لسنة22بات ماليه مستقله ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقمعلي الشركه افراد حسا

2512لسنة22الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده  بقانون االستثمار رقم  

تم تعديل النشاط , وصف 25255215وفي تاريخ  0024رقم   عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات ،  سبق قيدها ب

 التأشير:  توصية بسيطة

22االنشطة داخل   عبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح عبدالله وشريكته ، توصية بسيطة  " -  12  

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  -

  المكمالت الغذائية

استصالح وتجهيز االراضى  -

ا قابلة لالستزراعبالمرافق االساسية التى تجعله  . 

طريق يشترط ان تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع ، وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى ب )

 . الغمر

مشروعات االسكان االجتماعى  -

  . ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى الدخل

22االنشطة خارج    

 تصنيع ) المكمالت الغذائية واالدوية -

وفي تاريخ  2222البشرية واالدوية البيطرية ومستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمعقمات ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255211  

22االنشطة داخل   عبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح عبدالله وشريكيه ، توصية بسيطة  " -  13  

ل مصنع لتصنيع اقامة وتشغي -

  المكمالت الغذائية

استصالح وتجهيز االراضى  -

 . بالمرافق االساسية التى تجعلها قابلة لالستزراع

طريق يشترط ان تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع ، وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى ب )

 . الغمر

مشروعات االسكان االجتماعى  -

السكان الموجهه لمحدودى الدخلومشروعات ا  .  

22االنشطة خارج    

 تصنيع ) المكمالت الغذائية واالدوية -

وفي تاريخ  2222البشرية واالدوية البيطرية ومستحضرات التجميل والعطور والمنظفات والمعقمات ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255211  

ية ( لدى الغيرفتاح عبدالله عبدالفتاح عبدالله وشريكته ، توصية بسيطة  والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائعبدال -  14   

توزيع االدوية ومستحضرات  -

  التجميل والمستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية والمكمالت الصناعية والمبيدات والعطور
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ركه بهذا مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار ، وفى حالة عدم االلتزام الشوعلى الشركة افراد حسابات مالية ومركز 

، مع التزام الشركة بممارسة النشاط  2512لسنة  22الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

تم تعديل النشاط , وصف 25255211وفي تاريخ  2222يدها برقم   الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار ،  سبق ق

 التأشير:  توصية بسيطة

ية ( لدى الغيرعبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح عبدالله وشريكيه ، توصية بسيطة  والمستلزمات الطبية والكيماويات الدوائ -  15   

توزيع االدوية ومستحضرات  -

  التجميل والمستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية والمكمالت الصناعية والمبيدات والعطور

  

ركه بهذا وعلى الشركة افراد حسابات مالية ومركز مالى مستقل لالنشطة الواردة بقانون االستثمار ، وفى حالة عدم االلتزام الش

، مع التزام الشركة بممارسة النشاط  2512لسنة  22المزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم الشرط يسقط حقها فى التمتع ب

تم تعديل النشاط , وصف 25255211وفي تاريخ  2222الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  توصية بسيطة

والئحتة التنفيذية قبل النشاط الخارج عن  2512لسنة  22لفتاح عبدالله وشريكته ، توصية بسيطة  رقم عبدالفتاح عبدالله عبدا -  16

 . تلك المجاالت

اطها . ،  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255211 وفي تاريخ 2222سبق قيدها برقم     

والئحتة التنفيذية قبل النشاط الخارج عن  2512لسنة  22عبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح عبدالله وشريكيه ، توصية بسيطة  رقم  -  17

 . تلك المجاالت

اطها . ،  صول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشمع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الح

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255211وفي تاريخ  2222سبق قيدها برقم     

افة أنواع دبل ايه لتصنيع مستلزمات االحذيه  (ش.ذ.م.م) ، ذات مسئولية محدودة  : اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج ك -  18

ألحذية من مادة البريتان  ، والبي في سي ، والترمو بالستيكنعال ا  

 . وتصنيع االحذية العادية والرياضية والمصنوعات الجلدية بجميع  أنواعها

 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذة االنشطة

ها أوالتي مصلحة أوتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالويجوز للشركة أن تكون لها 

 . قد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أوفي الخارج

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255211وفي تاريخ  3132كما ،  سبق قيدها برقم     

دودة  : مستلزمات األحذية والمصنوعات الجلدية . شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة ، ذات مسئولية مح دبل ايه لتصنيع -  19

كاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وانتاج كافة أنواع نعال األحذية من مادة البريتان  ، والبي في سي ، والترمو بالستي  

أنواعها  وتصنيع االحذية العادية والرياضية والمصنوعات الجلدية بجميع  . 

 . مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذة االنشطة

ها أوالتي ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أوتشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمال

ها في مصر أوفي الخارجقد تعاونها علي تحقيق غرض  . 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255211وفي تاريخ  3132كما ،  سبق قيدها برقم     
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 92 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

وتشتريها دبل ايه لتصنيع مستلزمات االحذيه  (ش.ذ.م.م) ، ذات مسئولية محدودة  يجوز لها أن تندمج  في الهيئاات السالفة أ -  20

تم تعديل النشاط , 25255211وفي تاريخ  3132وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ،  سبق قيدها برقم    أوتلحقها بها ،

 وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

دودة  دبل ايه لتصنيع مستلزمات األحذية والمصنوعات الجلدية . شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة ، ذات مسئولية مح -  21

سبق قيدها برقم     ا أن تندمج  في الهيئاات السالفة أوتشتريها أوتلحقها بها ، وذلك طبقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية ،يجوز له

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255211وفي تاريخ  3132  

تصنيعيحيي عبدالوهاب وشركاه ، توصية بسيطة  اقامة وتشغيل مصنع ل -  22  : 

  كرانيش الديكور من مادة البولى يورثان -

  ومادة البولستر لطباعه مستلزمات الدعايه واالعالن PVC روالت البنر المصنوعة من -

اطها. ،  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212وفي تاريخ  3323م   سبق قيدها برق  

وطوب  -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع طوب اسمنتي مفرغ  -1ثري برازرز لمواد البناء )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولية محدودة   -  23

ت بالستيك منتصنيع عبوا-2وبردورة اسمنتيه رصيف وبالط ارصفة فاخر متداخل.  -اسمنتي مصمت   pet و pe  _ . بأغطتيتها

ه قانونا. مع التجارة العامة لكل ما هو مسموح ب -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع االالت والمعدات الكهربائيه والميكانيكيه 

شركة أن ويجوز للمراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه إألنشطة. 

تم 25255212وفي تاريخ  4212تكون لها مصلحة أو تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها ،  سبق قيدها برقم   

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

لى تحقيق أعمالها أو التي قد تعاونها عثري برازرز لمواد البناء )ش.ذ.م.م( ، ذات مسئولية محدودة  التي تزاول أعماال شبيه ب -  24

القانون  غرضها في مصر أو الخارج . كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقا ل أحكام

لية محدودةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئو25255212وفي تاريخ  4212والئحته التنفيذية. ،  سبق قيدها برقم     

ات. مع عماد الدين احمد محمد احمد وشريكه ، شركة تضامن  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع منظفات صناعية سائلة ومطهر -  25

ها ،  سبق مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255212في تاريخ و 3203قيدها برقم     

ها بقانون النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علي -حماده محمد عبده عبدالعظيم وشريكه ، توصية بسيطة  غرض الشركة   -  26

والئحته التنفيذية 2512لسنة  22رقم  . 

الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية -  . 

 انشاء او ادارة ا تشغيل المدارس ) فيما عدا الدولية ( -

  تصتنيع المواد الغذائة الجافة والمبردة -

 تصنيع البالستك -

والئحته التنفيذية 2512لسنة  22النشاط الخارج عن المجاالت المنصص عليها بقانون رقم   . 

تم تعديل النشاط , 25255223وفي تاريخ  2122المقاوالت العامة  / علي الشركة افراد حسابات مالية مستقلة ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

 22ن رقم النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانو -ابراهيم محمد عبده و شريكه ، توصية بسيطة  غرض الشركة   -  27

والئحته التنفيذية 2512لسنة  . 
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 93 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم -

 انشاء او ادارة ا تشغيل المدارس ) فيما عدا الدولية ( -

  تصتنيع المواد الغذائة الجافة والمبردة -

 تصنيع البالستك -

والئحته التنفيذية 2512لسنة  22رج عن المجاالت المنصص عليها بقانون رقم النشاط الخا  . 

تم تعديل النشاط , 25255223وفي تاريخ  2122المقاوالت العامة  / علي الشركة افراد حسابات مالية مستقلة ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

اشرة نشاطها توصية بسيطة  وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمب حماده محمد عبده عبدالعظيم وشريكه ، -  28

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255223وفي تاريخ  2122،  سبق قيدها برقم     

اطها ،  سبق اشرة نشابراهيم محمد عبده و شريكه ، توصية بسيطة  وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمب -  29

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255223وفي تاريخ  2122قيدها برقم     

-ابراهيم احمد السيد سالم وشريكيه ، شركة تضامن   -  30 استصالح وتجهيز االراضى  

 . بالمرافق االساسية التى تجعلها قابله لالستزراع

استصالح االراضى المستصلحة  -

حدود عشرة الف فدان ()فى  . 

الحديثة  ويشترط فى هاتيتن الحالتين ان تكون االراضى مخصصه الغراض االصتصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري

ومراعاه قرار رئيس جمهوريه  2552لسنة  305وليس الرى بطريقه الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

لسنة 033مصر العربيه رقم   . 

تربيه جميع انواع الحيوانات سواء  -

تم تعديل النشاط , وصف 25255223وفي تاريخ  1212كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  شركة تضامن

 . ابراهيم احمد السيد سالم وشريكيه ، شركة تضامن  او اللحوم -  31

اع الدواجن والطيور تربية جميع انو -

 . سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريغ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم

انتاج الثروة السمكيه واالنتاج  -

 . السمكى

ها ،  سبق مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخي الالزمة لمباشرة نشاط

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن25255223وفي تاريخ  1212قيدها برقم     

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مياه  )ش.م.م( ، شركة مساهمة  " SERRA FOODS سيرا فودز للصناعات الغذائية -  32

كامل  غازي ـ عصائر طبيعية ـ حليبغازية دايت ـ مياه غازية مضاف إليها سكر ـ مركزات عصائر ومشروبات ـ مشروب شعير 

ات ـ الدسم ـ حليب خفيف الدسم ـ حليب مضاف إليه نكهات ـ أجبان وزبادي ـ صلصة الطماطم والكتشب والمايونيز والصوص

سات ( ـ حلوي بطاطس نصف مقلية وشيبسيات ـ كمبوت ـ حلوي من عجين حلويات شرقية ـ حلوي متنوعه للهدايا ) شيكوالته أو ملب

 0503رقم   جين الجاتوهات أو التورتات ـ حلوي جافة شاملة حلوي المولد أو حلوي جيالتينية وتعبئة الزيوت ،  سبق قيدها بمن ع

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255223وفي تاريخ   
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 94 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 . )ش.م.م( ، شركة مساهمة  والخل SERRA FOODS سيرا فودز للصناعات الغذائية -  33

راعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذه األنشطةمع م  . 

ها أو التي ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمال

لحقها بها وذلك في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تقد تعاونها علي تحقيق غرضها في مصر أو 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  25255223وفي تاريخ  0503طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية . ،  سبق قيدها برقم   

 شركة مساهمة

لسنة  22م( ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو : داخل قانون االستثمار جود الند لالستصالح وستزراع االراضى)ش.م. -  34

2512 

  

- قه شبة جزيره االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منط

ومراعاه قرار رئيس جمهورية  2552لسنة  305لوزراء رقم  سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس ا

2552لسنة  303مصر العربية رقم  . 

- دواجن والطيور تربيه جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت أو االلبان أو التسمين أو اللحوم , تربيه جميع أنواع ال

تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة تم25255222وفي تاريخ  333سواء ،  سبق قيدها برقم     

2512لسنة  22جود الند لالستثمار والصناعة ) ش.م.م ( ، شركة مساهمة  غرض الشركة هو : داخل قانون االستثمار  -  35  

  

- قه شبة جزيره االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منط

ومراعاه قرار رئيس جمهورية  2552لسنة  305سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم  

2552لسنة  330مصر العربية رقم  . 

- دواجن والطيور تربيه جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت أو االلبان أو التسمين أو اللحوم , تربيه جميع أنواع ال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255222وفي تاريخ  333سواء ،  سبق قيدها برقم     

بيض أو زراع االراضى)ش.م.م( ، شركة مساهمة  كان ذلك النتاج السالالت أو التفريخ أو انتاج الجود الند لالستصالح وست -  36

-التسمين أو اللحوم . اقامه المزارع السمكية وكذا صيد  

 . األسماك

2512لسنة  22خارج قانون االستثمار   

- و المطاعم و  ع أنواعها و كل ما يعتمد عليه الفنادقتقديم خدمات الكاترينج من اعداد و تحضير و تقديم األغذية و المشروبات بجمي

الخاصة  ذلك للشركات و المصانع و المدارس و الحفالت و الفنادق و المطاعم من تجهيز و تحضير و اعداد و تقديم جميع الخدمات

تم 25255222تاريخ  وفي 333باألطعمة و المشروبات بجميع أنواعها ، عمل محطات للتعبئة و التجهيز ،  سبق قيدها برقم   

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة

و التسمين جود الند لالستثمار والصناعة ) ش.م.م ( ، شركة مساهمة  كان ذلك النتاج السالالت أو التفريخ أو انتاج البيض أ -  37

-أو اللحوم . اقامه المزارع السمكية وكذا صيد  

 . األسماك

2512لسنة  22خارج قانون االستثمار   

- و المطاعم و  تقديم خدمات الكاترينج من اعداد و تحضير و تقديم األغذية و المشروبات بجميع أنواعها و كل ما يعتمد عليه الفنادق

الخاصة  ذلك للشركات و المصانع و المدارس و الحفالت و الفنادق و المطاعم من تجهيز و تحضير و اعداد و تقديم جميع الخدمات
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 95 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تم 25255222وفي تاريخ  333و المشروبات بجميع أنواعها ، عمل محطات للتعبئة و التجهيز ،  سبق قيدها برقم   باألطعمة 

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة

اوات جود الند لالستصالح وستزراع االراضى)ش.م.م( ، شركة مساهمة  و التحضير لجميع الحاصالت الزراعية من خضر -  38

ه و خالفهو فاكه . 

- ستوردين وفقا التجاره العامة واالستيراد في كل ماهو مسموح به قانونا والتصدير وتلتزم الشركة بالقيد في سجل المصدرين والم

1222لسنة  121الحكام القانون  . 

مع التزام الشركة بأفراد حسابات  o . الدعاية واالعالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءه والمرئية-

-قلة ومركز مالي  مستقل لكل نشاط علي حده .مست مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح  

وفي تاريخ  333والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255222  

اكهه ر والصناعة ) ش.م.م ( ، شركة مساهمة  و التحضير لجميع الحاصالت الزراعية من خضراوات و فجود الند لالستثما -  39

 .و خالفه

- ستوردين وفقا التجاره العامة واالستيراد في كل ماهو مسموح به قانونا والتصدير وتلتزم الشركة بالقيد في سجل المصدرين والم

1222لسنة  121الحكام القانون  . 

- العالن بكافة الوسائل المسموعة والمقروءه والمرئيةالدعاية وا  . o  مع التزام الشركة بأفراد حسابات

-مستقلة ومركز مالي  مستقل لكل نشاط علي حده . مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح  

وفي تاريخ  333والقرارات السارية وعلي الشركه الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255222  

 . جود الند لالستصالح وستزراع االراضى)ش.م.م( ، شركة مساهمة  نشاطها -  40

 . اقامه وتشغيل  مصنع لتصنيع مستلزمات طبية وعبوات دوائية من بالستيك وخافض لسان من بالستيك-

- الطبية بمختلف  شرية و البيطرية و االمصال و اللقاحات  والمستلزمات و االجهزة الطبية و المحاليلاقامة مصنع لتصنيع االدوية الب

و المكمالت  انواعها و مستلزمات العناية بالبشرة و مستحضرات التجميل ومستحضرات التغذية و مستحضرات هيئة سالمة الغذاء

نيع كل ما غذية الطبية و االعالف السائلة و البودرات و البرمكسات و  تصالغذائية و المطهرات و المبيدات و االعشاب الطبية و اال

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة25255222وفي تاريخ  333سبق لدى الغير. ،  سبق قيدها برقم     

 . جود الند لالستثمار والصناعة ) ش.م.م ( ، شركة مساهمة  نشاطها -  41

- ع لتصنيع مستلزمات طبية وعبوات دوائية من بالستيك وخافض لسان من بالستيكاقامه وتشغيل  مصن  . 

- الطبية بمختلف  اقامة مصنع لتصنيع االدوية البشرية و البيطرية و االمصال و اللقاحات  والمستلزمات و االجهزة الطبية و المحاليل

و المكمالت  ت التغذية و مستحضرات هيئة سالمة الغذاءانواعها و مستلزمات العناية بالبشرة و مستحضرات التجميل ومستحضرا

نيع كل ما الغذائية و المطهرات و المبيدات و االعشاب الطبية و االغذية الطبية و االعالف السائلة و البودرات و البرمكسات و  تص

ر:  شركة مساهمةتم تعديل النشاط , وصف التأشي25255222وفي تاريخ  333سبق لدى الغير. ،  سبق قيدها برقم     

 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل احمد جبريل حفني عبدالحكيم و شريكه ، توصية بسيطة  " -  42

واوفر  و النسيج و االقمشة و المفروشات و المالبس الجاهزة وكمامة طبية بأنواعها وبدل عزل وماكنتوش بانواعة وفرش عمليات

وقائي وكيس غير منفذ للسوائل واكياس وحقائب ودفن الموتيهد واوفر شوز وجاون بعازل وبدون وافرول  . 

  

اطها . ،  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

ةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيط25255222وفي تاريخ  2522سبق قيدها برقم     
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 اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل ايهاب لطفى محمود مسلم و شريكه ، توصية بسيطة  " -  43

واوفر  و النسيج و االقمشة و المفروشات و المالبس الجاهزة وكمامة طبية بأنواعها وبدل عزل وماكنتوش بانواعة وفرش عمليات

ذ للسوائل واكياس وحقائب ودفن الموتيهد واوفر شوز وجاون بعازل وبدون وافرول وقائي وكيس غير منف . 

  

اطها . ،  مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نش

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255222وفي تاريخ  2522سبق قيدها برقم     

2512لسنه  22احمد عبدالرحمن عبدالقادر وشركاه ، توصية بسيطة  انشطه داخل القانون عبدالرحمن  -  44 :- 

القرارات اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات وادوات التجميل والمنظفات والعطور مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و

طهاالسارية وعلي الشركة الحصول علي كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشا . 

2512لسنه 22انشطه خارج القانون  :- 

 22الستثمار رقم التصدير والتوريدات العمومية علي المنشاه افراد حسابات ماليه مستقله ومركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون ا

وفي  0132ا برقم   وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز ،  سبق قيده 2512لسنه 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255235تاريخ   

2512لسنه  22عبدالرحمن احمد عبدالرحمن عبدالقادر وشركاه ، توصية بسيطة  الوارده بقانون االستثمار رقم  -  45 . 

د بالمجاالت عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز الوارده بذات القانون علي المنشاه ممارسه النشاط الوار

 0132والئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت. ،  سبق قيدها برقم    2512لسنه  22المنصوص عليها بقانون رقم 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255235وفي تاريخ   

 إم . إن . تراد   شركة شخص واحد محدودة المسئولية ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية  النشاط الوارد بالمجاالت -  46

و الئحته التنفيذيه2512لسنة 22المنصوص عليها بقانون رقم   : 

- تلزمات االنتاج و االمصال و اللقاحات و المحاليل البيطرية و اضافات االعالف و مساقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االدوية البيطرية 

 .الحيواني و الزراعي و الداجني

مستلزمات  تجارة الجملة و التجزئة لتصنيع االدوية البيطرية و االمصال و اللقحات و المحاليل البيطرية و اضافات االعالف و -

اجني . على أن يتم ممارسة النشاط داخل مدينة العاشر من رمضان فقطاالنتاج الحيواني و الزراعي و الد . 

 2142تربية ،  سبق قيدها برقم    "

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة شخص واحد محدودة المسئولية25255231وفي تاريخ   

واء لمسئولية  جميع أنواع الحيوانات سإم . إن . تراد   شركة شخص واحد محدودة المسئولية ، شركة شخص واحد محدودة ا -  47

 .كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور  "

 .سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم

النشاط الخارج عن المجاالت  "

و الئحته التنفيذيه2512لسنة 22م المنصوص عليها بقانون رق  : 

في شأن سجل المستوردين2512لسنة  2و القانون رقم 1222لسنة 121االستيراد ، تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم  -  . 

 تم تعديل25255231وفي تاريخ  2142التوريدات العمومية. تصنيع االدوية البيطرية واالمصال واللقاحات ،  سبق قيدها برقم    -

 النشاط , وصف التأشير:  شركة شخص واحد محدودة المسئولية
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افات إم . إن . تراد   شركة شخص واحد محدودة المسئولية ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية  والمحاليل البيطرية واض -  48

  االعالف ومستلزمات االنتاج الحيواني والزراعي والداجني لدي الغير

و في حالة عدم 2512لسنة 22ت مالية مستقلة و مركز مالي مستقل للنشاط الوارد بقانون االستثمار رقم على الشركة إفراد حسابا

2512لسنة 22التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا و الحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم   

الواردة بذات القانونعدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز  .  

تم تعديل 25255231وفي تاريخ  2142على الشركة ممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  شركة شخص واحد محدودة المسئولية

و 2512لسنة 22حدودة المسئولية  بقانون رقم إم . إن . تراد   شركة شخص واحد محدودة المسئولية ، شركة شخص واحد م -  49

 . الئحته التنفيذيه قبل النشاط الخارج عن تلك المجاالت

            

شرة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمبا            

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة شخص واحد محدودة 25255231وفي تاريخ  2142نشاطها. ،  سبق قيدها برقم   

 المسئولية

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: 25255252وفي تاريخ  22يكيه ، سبق قيدها برقم   محمد ضياء حسين محمد وشر -  1

 شركة تضامن

 تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: شركة25255252وفي تاريخ  22ضياء حسين محمد وشريكه ، سبق قيدها برقم    -  2

 تضامن

 تم تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: شركة25255252وفي تاريخ  22رقم   ضياء حسين محمد وشركاه ، سبق قيدها ب -  3

 تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , 25255223وفي تاريخ  1322السيد محمد صبري عطيه محمد جبل وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  4

 وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 25255223وفي تاريخ  1322ايمن حنفي محمود عبدالسالم وشريكيه ، سبق قيدها برقم    -  5

 التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 25255223وفي تاريخ  1322اشرف جاد عبدالحليم الصادي وشركاه ، سبق قيدها برقم    -  6

وصية بسيطةالتأشير: ت  
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   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: شركة عبيد  0111ذات مسئولية محدودة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255254،  فى تاريخ :   -  1

 OBEID CHMICALS   للكيماويات )ذ . م .م (

الى: مصرية تكس للتنمية  202شركة مساهمة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255254،  فى تاريخ :   -  2

 الصناعية والغزل والنسيج ش م م

الى: عبد الوهاب محمد بستاني  134شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255252،  فى تاريخ :   -  3

 ظاظا وشريكيه

ABDULWAHAB MOHAMAD BOSTANI ZAZA AND HIS TWO PARTNERS 

الى: محمد ضياء حسين محمد  22شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255252،  فى تاريخ :   -  4

 وشريكيه

الى: محمد ضياء حسين محمد  22توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255252،  فى تاريخ :   -  5

 وشريكيه

الى: محمد ضياء حسين محمد  22شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255252،  فى تاريخ :   -  6

 وشريكيه

بل ايه لتصنيع الى: د 3132ذات مسئولية محدودة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255211،  فى تاريخ :   -  7

 مستلزمات األحذية والمصنوعات الجلدية . شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة

الى: عبدالفتاح عبدالله  2222توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255211،  فى تاريخ :   -  8

 عبدالفتاح عبدالله وشريكيه

الى: توينز فوود  0352سئولية محدودة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم ذات م  25255212،  فى تاريخ :   -  9

 TWins Food )شاورمر (

الى: عادل محمود دواره  32شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  10

 وشريكية

الى: عطية عبده عبد اللطيف  231من  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم شركة تضا  25255212،  فى تاريخ :   -  11

 عبده  وشركاه

الى: غاردن فودز 412شركة مساهمة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255212،  فى تاريخ :   -  12  GARDEN 

FOODS ( ش.م.م ) 

 -الى: بنك أبوظبى التجارى  2232اهمة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم شركة مس  25255223،  فى تاريخ :   -  13

 ABU DHABI COMMERCIAL BANK- EGYPT - ADCB - EGYPT مصر )ش.م.م(

الى: حماده محمد عبده  2122توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255223،  فى تاريخ :   -  14

عظيم وشريكهعبدال  
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الى: السيد محمد صبري  1322شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255223،  فى تاريخ :   -  15

 عطيه محمد جبل وشركاه

الى: السيد محمد صبري  1322توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255223،  فى تاريخ :   -  16

 عطيه محمد جبل وشركاه

الى: احمد جبريل حفني  2522توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255222،  فى تاريخ :   -  17

 عبدالحكيم و شريكه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1552برقم       25255254كة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  المنتدب... ، تاريخ : خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شر -  1  

1552برقم       25255254خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  المنتدب... ، تاريخ :  -  2  

1552برقم       25255254خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  المنتدب... ، تاريخ :  -  3  

1552برقم       25255254احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب... ، تاريخ :  -  4  

1552برقم       25255254همة  عضو مجلس ادارة  المنتدب... ، تاريخ : احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مسا -  5  

1552برقم       25255254احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب... ، تاريخ :  -  6  

1552برقم       25525425السعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب... ، تاريخ :  -  7  

1552برقم       25255254السعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب... ، تاريخ :  -  8  

1552برقم       25255254السعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب... ، تاريخ :  -  9  

1552برقم       25255254العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب... ، تاريخ : مها السيد مصطفى  -  10  

1552برقم       25255254مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب... ، تاريخ :  -  11  

1552برقم       25255254.. ، تاريخ : مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب. -  12  

    25255254سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  المنتدب... ، تاريخ :  -  13

1552برقم     

    25255254 سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  المنتدب... ، تاريخ : -  14

1552برقم     

    25255254سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  المنتدب... ، تاريخ :  -  15

1552برقم     

1552برقم       25255254خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  16  

1552برقم       25255254لد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة   ، تاريخ : خا -  17  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 100 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

1552برقم       25255254خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  18  

1552برقم       25255254، تاريخ :  احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  19  

1552برقم       25255254احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  20  

1552برقم       25255254احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  21  

1552برقم       25255254الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ : السعيد محمد احمد جاب  -  22  

1552برقم       25255254السعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  23  

1552   برقم    25255254السعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  24  

1552برقم       25255254مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  25  

1552برقم       25255254مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  26  

1552برقم       25255254، تاريخ :    مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  27  

برقم       25255254سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تاريخ :  -  28

1552 

برقم       25255254سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تاريخ :  -  29

1552 

برقم       25255254سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تاريخ :  -  30

1552 

1552برقم       25255254خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  31  

1552برقم       25255254خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  32  

1552برقم       25255254خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  33  

1552برقم       25255254ادارة   ، تاريخ :  احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس -  34  

1552برقم       25255254احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  35  

1552برقم       25255254احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  36  

1552برقم       25255254حمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ : السعيد محمد ا -  37  

1552برقم       25255254السعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  38  

1552برقم       25255254السعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  39  

1552برقم       25255254مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  40  

1552برقم       25255254مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  41  

1552برقم       25255254لس ادارة   ، تاريخ : مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مج -  42  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 101 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

برقم       25255254سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تاريخ :  -  43

1552 

برقم       25255254سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تاريخ :  -  44

1552 

برقم       25255254سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تاريخ :  -  45

1552 

إثنين  خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  يمتلك حق التوقيع علي المعامالت وتعهداتها -  46

اآلتين مجتمعين من الثالثة :- 

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

  سلطان    نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة م  .   

1552برقم       25255254وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ :   

إثنين  تعهداتهاخالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  يمتلك حق التوقيع علي المعامالت و -  47

 -:مجتمعين من الثالثة اآلتين

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

  سلطان    نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أولم  .   

1552برقم       25255254وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ :   

إثنين  يمتلك حق التوقيع علي المعامالت وتعهداتها خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  -  48

 -:مجتمعين من الثالثة اآلتين

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

  سلطان    نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 102 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

و مجتمعينولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أ  .   

1552  برقم     25255254وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ :   

احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يمتلك حق التوقيع علي المعامالت وتعهداتها إثنين  -  49

 -:مجتمعين من الثالثة اآلتين

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

مجلس االدارة والعضو المنتدبسلطان    نائب رئيس    

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أ  .   

1552برقم       25255254ة ، تاريخ : وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشرك  

احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يمتلك حق التوقيع علي المعامالت وتعهداتها إثنين  -  50

 -:مجتمعين من الثالثة اآلتين

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

رحمن محمد والسيد / سيد عبدال  -2

  سلطان    نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أ  .   

1552برقم       25255254الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ : وألثنين من   

احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يمتلك حق التوقيع علي المعامالت وتعهداتها إثنين  -  51

 -:مجتمعين من الثالثة اآلتين

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

الدارةحسن   رئيس مجلس ا  

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

  سلطان    نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينين أولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفرد  .   

1552برقم       25255254وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 103 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

جتمعين السعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يمتلك حق التوقيع علي المعامالت وتعهداتها إثنين م -  52

 -:من الثالثة اآلتين

م عبدالكريم السيد / خالد عبدالكري  -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

  سلطان    نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إي  .   

1552برقم       25255254وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ :   

جتمعين السعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يمتلك حق التوقيع علي المعامالت وتعهداتها إثنين م -  53

نمن الثالثة اآلتي :- 

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

  سلطان    نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أ  .   

1552برقم       25255254وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ :   

جتمعين يمتلك حق التوقيع علي المعامالت وتعهداتها إثنين مالسعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  54

 -:من الثالثة اآلتين

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

  سلطان    نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

عضو مجلس االداره المنتدب   السيد     

و مجتمعينولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أ  .   

1552برقم       25255254وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ :   

جتمعين كة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يمتلك حق التوقيع علي المعامالت وتعهداتها إثنين ممها السيد مصطفى العماري  شر -  55

 -:من الثالثة اآلتين
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 104 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

  سلطان    نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

حمد عبدالرازق جمعه  والسيد / ا -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أ  .   

1552برقم       25255254وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ :   

جتمعين مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يمتلك حق التوقيع علي المعامالت وتعهداتها إثنين م -  56

 -:من الثالثة اآلتين

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

لعضو المنتدبسلطان    نائب رئيس مجلس االدارة وا   

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أ  .   

1552برقم       55254252وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ :   

جتمعين مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يمتلك حق التوقيع علي المعامالت وتعهداتها إثنين م -  57

 -:من الثالثة اآلتين

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب  سلطان     

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أ  .   

1552برقم       25255254ل بأسم الشركة ، تاريخ : وألثنين من الثالثة حق التعام  

مالت سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  يمتلك حق التوقيع علي المعا -  58

 -:وتعهداتها إثنين مجتمعين من الثالثة اآلتين

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 105 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

  سلطان    نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو و  .   

1552برقم       25255254وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ :   

مالت سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  يمتلك حق التوقيع علي المعا -  59

 -:وتعهداتها إثنين مجتمعين من الثالثة اآلتين

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

  سلطان    نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

والسيد / احمد عبدالرازق جمعه   -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أول  .   

1552برقم       25255254وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ :   

مالت ة وعضومنتدب  يمتلك حق التوقيع علي المعاسيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادار -  60

 -:وتعهداتها إثنين مجتمعين من الثالثة اآلتين

السيد / خالد عبدالكريم عبدالكريم   -1

 حسن   رئيس مجلس االدارة

والسيد / سيد عبدالرحمن محمد   -2

  سلطان    نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب

جمعه  والسيد / احمد عبدالرازق  -3

  السيد     عضو مجلس االداره المنتدب

و مجتمعينولمجلس اإلدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يخولهم إيضا حق التوقيع عن الشركة منفردين أ  .   

1552برقم       25255254وألثنين من الثالثة حق التعامل بأسم الشركة ، تاريخ :   

 عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير خالد عبدالكريم -  61

حب الحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من س

وكافه  خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن رأس المالوإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار 

راء صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الش

1552برقم       52542525واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ :   

 خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير -  62

حب الحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من س

وكافه  علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن رأس المالوإيداع والتوقيع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 106 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

راء صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الش

1552برقم       25255254وكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ : واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار الت  

 خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير -  63

حب البنوك والمصارف من س الحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع

وكافه  وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن رأس المال

راء صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الش

1552برقم       25255254بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ :  واالقتراض والرهن  

احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير  -  64

حب بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من س الحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص

وكافه  وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن رأس المال

راء قيع علي عقود الشصور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التو

1552برقم       25255254واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ :   

احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير  -  65

حب ع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سالحكومية والقطا

وكافه  وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن رأس المال

راء وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الش صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة

1552برقم       25255254واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ :   

الجهات الحكومية وغير احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وضمن أغرضها أمام جميع  -  66

حب الحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من س

وكافه  وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن رأس المال

راء البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الش صور التعامل مع

1552برقم       25255254واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ :   

و مجلس ادارة  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير السعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عض -  67

حب الحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من س

وكافه  اج عن رأس المالوإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفر

راء صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الش

1552برقم       25255254واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ :   

محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير  السعيد -  68

حب الحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من س

وكافه  دار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن رأس المالوإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستص

راء صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الش

1552برقم       25255254واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ :   

السعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير  -  69

حب الحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من س

وكافه  علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن رأس المالوإيداع والتوقيع 

راء صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الش

1552برقم       25255254وكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ : واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار الت  

مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير  -  70

حب ك والمصارف من سالحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنو

وكافه  وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن رأس المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 107 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

راء صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الش

1552برقم       25255254انواعه للنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ :  واالقتراض والرهن بكافة  

مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير  -  71

حب شكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سالحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أ

وكافه  وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن رأس المال

راء عقود الشصور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع علي 

1552برقم       25255254واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ :   

مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير  -  72

حب الحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من س

وكافه  ابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن رأس المالوإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحس

راء صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع علي عقود الش

1552برقم       25255254، تاريخ : واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله   

سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات  -  73

ف المصارالحكومية وغير الحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و

رأس  من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن

لي عقود المال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع ع

برقم       25255254لنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ : الشراء واالقتراض والرهن بكافة انواعه ل

1552 

سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات  -  74

المصارف بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص

رأس  من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن

لي عقود قيع عالمال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التو

برقم       25255254الشراء واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ : 

1552 

سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  وضمن أغرضها أمام جميع الجهات  -  75

المصارف الحكومية والقطاع العام  وقطاع اإلعمال والقطاع الخاص بكافه أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والحكومية وغير 

رأس  من سحب وإيداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان  وحق اإلفراج عن

لي عقود ذلك بأسم الشركة وضمن أغراضها.وكذلك لهم الحق في التوقيع عالمال وكافه صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل 

برقم       25255254الشراء واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس او للغير و إصدار التوكيالت  لصالح البنوك  وله ، تاريخ : 

1552 

ولهما الحق  ق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهنخالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  الح -  76

ل وبيع وتسديد في تعين وعزل مستخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحوي

و باإلجل  ولهما ه بالنقد أكافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعامالت الشرك

1552برقم       25255254الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ، تاريخ :   

ولهما الحق  خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  الحق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهن -  77

ل وبيع وتسديد شركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويفي تعين وعزل مستخدمي و وكالء  ال

و باإلجل  ولهما كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد أ

1552برقم       25255254تاريخ :  الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ،  

ولهما الحق  خالد عبدالكريم عبدالكريم حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  الحق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهن -  78

تسديد ل وبيع وفي تعين وعزل مستخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحوي
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و باإلجل  ولهما كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد أ

1552برقم       25255254الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ، تاريخ :   

حق في عضو مجلس ادارة  الحق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهن ولهما ال  احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة -  79

يع وتسديد تعين وعزل مستخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وب

و باإلجل  ولهما تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد أ كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي

1552برقم       25255254الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ، تاريخ :   

حق في احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهن ولهما ال -  80

يع وتسديد تخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وبتعين وعزل مس

و باإلجل  ولهما كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد أ

1552برقم       25255254او بعض ما ذكر. ، تاريخ :  الحق في توكيل او تفويض الغير في كل  

حق في احمد عبدالرازق جمعه السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهن ولهما ال -  81

يع وتسديد وتحويل وبتعين وعزل مستخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع 

و باإلجل  ولهما كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد أ

1552برقم       25255254الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ، تاريخ :   

ق في شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهن ولهما الح  السعيد محمد احمد جاب الله -  82

يع وتسديد تعين وعزل مستخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وب

و باإلجل  ولهما الصفقات  التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد أكافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات و

1552برقم       25255254الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ، تاريخ :   

 ق فيالسعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهن ولهما الح -  83

يع وتسديد تعين وعزل مستخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وب

و باإلجل  ولهما كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد أ

1552برقم       25255254ض الغير في كل او بعض ما ذكر. ، تاريخ : الحق في توكيل او تفوي  

ق في السعيد محمد احمد جاب الله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهن ولهما الح -  84

يع وتسديد الغ والتوقيع وتحويل وبتعين وعزل مستخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المب

و باإلجل  ولهما كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد أ

1552برقم       25255254الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ، تاريخ :   

حق في طفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهن ولهما المها السيد مص -  85

يع وتسديد تعين وعزل مستخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وب

و باإلجل  ولهما المشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد أكافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود و

1552برقم       25255254الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ، تاريخ :   

حق في ا المها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهن ولهم -  86

يع وتسديد تعين وعزل مستخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ والتوقيع وتحويل وب

و باإلجل  ولهما كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد أ

1552برقم       25255254ل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ، تاريخ : الحق في توكي  

حق في مها السيد مصطفى العماري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحق في التفويض وتوكيل البنوك بالرهن ولهما ال -  87

يع وتسديد فع المبالغ والتوقيع وتحويل وبتعين وعزل مستخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ود

و باإلجل  ولهما كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد أ

1552برقم       25255254الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ، تاريخ :   

لبنوك بدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  الحق في التفويض وتوكيل اسيد ع -  88

والتوقيع  بالرهن ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ
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معامالت الشركه ريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق بوتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجا

1552برقم       25255254بالنقد أو باإلجل  ولهما الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ، تاريخ :   

لبنوك الحق في التفويض وتوكيل اسيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   -  89

والتوقيع  بالرهن ولهما الحق في تعين وعزل مستخدمي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ

شركه معامالت الوتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق ب

1552برقم       25255254بالنقد أو باإلجل  ولهما الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر. ، تاريخ :   

لبنوك سيد عبدالرحمن محمد سلطان  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  الحق في التفويض وتوكيل ا -  90

والتوقيع  مي و وكالء  الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغبالرهن ولهما الحق في تعين وعزل مستخد

معامالت الشركه وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات  التي تتعلق ب

1552برقم       25255254بعض ما ذكر. ، تاريخ :  بالنقد أو باإلجل  ولهما الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او  

خص احمد زياد محمد صبحي سمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة وتعهداتها كل ش -  91

 . مفوض بالتوقيع علي هذة المعامالت من مجلس االدارة

ن او مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة ) مجتمعي ولمجلس االدارة الحق في ان يعيين عدة مديرين او وكالء

اد سمان ولرئيس مجلس االدارة السيد / ربيع محمد ناصر واعضاء مجلس االدارة المنتدبين السيد / مصباح احمد ذي -منفردين( 

ع ناصر اصر والسيد / محمود ربيوالسيد / محمد احمد ذياد سمان  والسيد / عبد المجيد محمد بشير علبي والسيد / محمد ربيع ن

2220برقم       25255250والسيد محمد ، تاريخ :   

مصباح احمد زياد سمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص  -  92

 . مفوض بالتوقيع علي هذة المعامالت من مجلس االدارة

ن او عيين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة ) مجتمعيولمجلس االدارة الحق في ان ي

اد سمان ولرئيس مجلس االدارة السيد / ربيع محمد ناصر واعضاء مجلس االدارة المنتدبين السيد / مصباح احمد ذي -منفردين( 

ع ناصر لبي والسيد / محمد ربيع ناصر والسيد / محمود ربيوالسيد / محمد احمد ذياد سمان  والسيد / عبد المجيد محمد بشير ع

2220برقم       25255250والسيد محمد ، تاريخ :   

ض محمد احمد زياد سمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفو -  93

 . بالتوقيع علي هذة المعامالت من مجلس االدارة

ن او لس االدارة الحق في ان يعيين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة ) مجتمعيولمج

اد سمان ولرئيس مجلس االدارة السيد / ربيع محمد ناصر واعضاء مجلس االدارة المنتدبين السيد / مصباح احمد ذي -منفردين( 

ع ناصر عبد المجيد محمد بشير علبي والسيد / محمد ربيع ناصر والسيد / محمود ربي والسيد / محمد احمد ذياد سمان  والسيد /

2220برقم       25255250والسيد محمد ، تاريخ :   

 محمد ربيع ناصر  شركة مساهمة  عضو منتدب  يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض -  94

جلس االدارةبالتوقيع علي هذة المعامالت من م  . 

ن او ولمجلس االدارة الحق في ان يعيين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة ) مجتمعي

اد سمان ولرئيس مجلس االدارة السيد / ربيع محمد ناصر واعضاء مجلس االدارة المنتدبين السيد / مصباح احمد ذي -منفردين( 

ع ناصر ياد سمان  والسيد / عبد المجيد محمد بشير علبي والسيد / محمد ربيع ناصر والسيد / محمود ربيوالسيد / محمد احمد ذ

2220برقم       25255250والسيد محمد ، تاريخ :   

فوض ربيع محمد ناصر  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص م -  95

ع علي هذة المعامالت من مجلس االدارةبالتوقي  . 

ن او ولمجلس االدارة الحق في ان يعيين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة ) مجتمعي

مان اد سولرئيس مجلس االدارة السيد / ربيع محمد ناصر واعضاء مجلس االدارة المنتدبين السيد / مصباح احمد ذي -منفردين( 
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ع ناصر والسيد / محمد احمد ذياد سمان  والسيد / عبد المجيد محمد بشير علبي والسيد / محمد ربيع ناصر والسيد / محمود ربي

2220برقم       25255250والسيد محمد ، تاريخ :   

ض محمود ربيع ناصر  شركة مساهمة  عضو منتدب  يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص مفو -  96

 . بالتوقيع علي هذة المعامالت من مجلس االدارة

و ن اولمجلس االدارة الحق في ان يعيين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة ) مجتمعي

اد سمان ولرئيس مجلس االدارة السيد / ربيع محمد ناصر واعضاء مجلس االدارة المنتدبين السيد / مصباح احمد ذي -منفردين( 

ع ناصر والسيد / محمد احمد ذياد سمان  والسيد / عبد المجيد محمد بشير علبي والسيد / محمد ربيع ناصر والسيد / محمود ربي

2220برقم       25025255والسيد محمد ، تاريخ :   

خص محمد بشير عبدالمجيد علبي  شركة مساهمة  عضو منتدب  يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة وتعهداتها كل ش -  97

 . مفوض بالتوقيع علي هذة المعامالت من مجلس االدارة

ن او لتوقيع عن الشركة ) مجتمعيولمجلس االدارة الحق في ان يعيين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حق ا

اد سمان ولرئيس مجلس االدارة السيد / ربيع محمد ناصر واعضاء مجلس االدارة المنتدبين السيد / مصباح احمد ذي -منفردين( 

 ع ناصروالسيد / محمد احمد ذياد سمان  والسيد / عبد المجيد محمد بشير علبي والسيد / محمد ربيع ناصر والسيد / محمود ربي

2220برقم       25255250والسيد محمد ، تاريخ :   

سمان  احمد زياد محمد صبحي سمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  بشير عبد المجيد علبي والسيد / احمد ذياد محمد صبحي -  98

اع كومية وقط) مجتمعين او منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الح

فتح االعمل والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات و

عقود  الحسابات وحق االفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراد والرهن وكذلك حق التوقيع علي

2220برقم       25255250ل الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات ، تاريخ : الشراء والبيع والرهن الصو  

ن ) مصباح احمد زياد سمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  بشير عبد المجيد علبي والسيد / احمد ذياد محمد صبحي سما -  99

ع االعمل م جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطامجتمعين او منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها اما

لحسابات وحق والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح ا

البيع عقود الشراء و االفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراد والرهن وكذلك حق التوقيع علي

2220برقم       25255250والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات ، تاريخ :   

 محمد احمد زياد سمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  بشير عبد المجيد علبي والسيد / احمد ذياد محمد صبحي سمان ) -  100

ع االعمل مل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطامجتمعين او منفردين ( الحق في التعا

لحسابات وحق والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح ا

البيع راد والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء واالفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقت

2220برقم       25255250والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات ، تاريخ :   

جتمعين محمد ربيع ناصر  شركة مساهمة  عضو منتدب  بشير عبد المجيد علبي والسيد / احمد ذياد محمد صبحي سمان ) م -  101

لقطاع او منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع االعمل وا

وحق االفراج  الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح الحسابات

الرهن ت وشهادات الضمان وحق االقتراد والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع وعن راس المال واستصدار خطابا

2220برقم       25255250الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات ، تاريخ :   

مان ) د ذياد محمد صبحي سربيع محمد ناصر  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  بشير عبد المجيد علبي والسيد / احم -  102

ع االعمل مجتمعين او منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطا

لحسابات وحق والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح ا

البيع فراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراد والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء واال

2220برقم       25255250والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات ، تاريخ :   
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 111 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 بد المجيد علبي والسيد / احمد ذياد محمد صبحي سمان )محمود ربيع ناصر  شركة مساهمة  عضو منتدب  بشير ع -  103

ع االعمل مجتمعين او منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطا

لحسابات وحق شيكات وفتح اوالقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي ال

البيع االفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراد والرهن وكذلك حق التوقيع علي عقود الشراء و

2220برقم       25255250والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات ، تاريخ :   

حي سمان علبي  شركة مساهمة  عضو منتدب  بشير عبد المجيد علبي والسيد / احمد ذياد محمد صبمحمد بشير عبدالمجيد  -  104

اع ) مجتمعين او منفردين ( الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقط

فتح لمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات واالعمل والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع البنوك وا

عقود  الحسابات وحق االفراج عن راس المال واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراد والرهن وكذلك حق التوقيع علي

2220م   برق    25255250الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات ، تاريخ :   

في  احمد زياد محمد صبحي سمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق -  105

د كافة السندات تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسدي

هم حق توكيل او رام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولاالذنية والتجارية ولهم اب

2220برقم       25255250تفويض الغير في كل او بعض ما سبق ) مجتمعين او منفردين ( ، تاريخ :   

عيين ك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تمصباح احمد زياد سمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  والمنقوالت وكل ذل -  106

سندات االذنية وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة ال

وكيل او تفويض م حق توالتجارية ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله

2220برقم       25255250الغير في كل او بعض ما سبق ) مجتمعين او منفردين ( ، تاريخ :   

ين محمد احمد زياد سمان  شركة مساهمة  عضو منتدب  والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعي -  107

سندات االذنية واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة ال وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم

وكيل او تفويض والتجارية ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق ت

2220برقم       25025255الغير في كل او بعض ما سبق ) مجتمعين او منفردين ( ، تاريخ :   

ين وعزل محمد ربيع ناصر  شركة مساهمة  عضو منتدب  والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعي -  108

االذنية  مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة السندات

وكيل او تفويض رام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق توالتجارية ولهم اب

2220برقم       25255250الغير في كل او بعض ما سبق ) مجتمعين او منفردين ( ، تاريخ :   

عيين ك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تربيع محمد ناصر  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والمنقوالت وكل ذل -  109

سندات االذنية وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة ال

وكيل او تفويض م حق توالتجارية ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله

2220برقم       25255250الغير في كل او بعض ما سبق ) مجتمعين او منفردين ( ، تاريخ :   

ين محمود ربيع ناصر  شركة مساهمة  عضو منتدب  والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الحق في تعي -  110

سندات االذنية ورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسديد كافة الوعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واج

وكيل او تفويض والتجارية ولهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهم حق ت

2220برقم       25255250الغير في كل او بعض ما سبق ) مجتمعين او منفردين ( ، تاريخ :   

ق في محمد بشير عبدالمجيد علبي  شركة مساهمة  عضو منتدب  والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم الح -  111

د كافة السندات تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وتسدي

هم حق توكيل او لهم ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولاالذنية والتجارية و

2220برقم       25255250تفويض الغير في كل او بعض ما سبق ) مجتمعين او منفردين ( ، تاريخ :   

ا   فى هذا ثل المدير الشركة فى عالقتها مع الغير وله منفردوائل منير عبدالوهاب ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير  يم -  112

تنفيذية الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو الئحتة ال
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القطاع هات الحكومية وغير الحكومية وللجمعية العامة وللمدير منفردا أو حق التعامل باسم الشركة وضمن أغرضها أمام جميع الج

ع على العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقي

2244برقم       25255250الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات ، تاريخ :   

ا ات مسئولية محدودة  مدير  يمثل المدير الشركة فى عالقتها مع الغير وله منفردا   فى هذمحمود خالد محمود محمد  ذ -  113

تنفيذية الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو الئحتة ال

القطاع ة وضمن أغرضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وللجمعية العامة وللمدير منفردا أو حق التعامل باسم الشرك

ع على العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقي

2244برقم       25255250الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات ، تاريخ :   

 وائل منير عبدالوهاب ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير  وشهادات الضمان وحق االفراج عن راس المال وكافة صور -  114

االقتراض التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء و

حق فى تعيين تها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ولهما الوالرهن والبيع  الصول الشركة وممتلكا

ديد كافة وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتس

2244برقم       25255250ات ، تاريخ : السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفق  

محمود خالد محمود محمد  ذات مسئولية محدودة  مدير  وشهادات الضمان وحق االفراج عن راس المال وكافة صور  -  115

االقتراض التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق فى التوقيع على عقود الشراء و

حق فى تعيين والرهن والبيع  الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ولهما ال

ديد كافة وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق القبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتس

2244برقم       25255250ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات ، تاريخ : السندات االذنية والتجارية و  

ا حق توكيل وائل منير عبدالوهاب ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير  التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل ولهم -  116

2244  برقم     25255250أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. ، تاريخ :   

يل أو محمود خالد محمود محمد  ذات مسئولية محدودة  مدير  التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باالجل ولهما حق توك -  117

2244برقم       25255250تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر. ، تاريخ :   

مجلس  / محمد محفوظ فريد محمد السيد بصفته رئيسشركة مساهمة  تحميل  تجديد تفويض كالً من السيد األستاذ   0 -  118

عضو اإلدارة   و العضو المنتدب و السيد األستاذ / طارق عبد الرازق محمد عبد الغني  بصفته نائب رئيس مجلس اإلدارة و ال

  -:المنتدب منفردين أو مجتمعين  في

ة التوقيع علي عقود الشراء اإلبتدائي "

لعقاري و ع و كافة المشروعات المشتراه بإسم الشركة و كذلك العقود النهائية أمام الموثق بالشهر الألراضي و العقارات و المزار

 . أمام جميع الجهات

  

التوقيع علي عقود البيع النهائية  "

0212برقم       25255252للسيارات و المعدات ، تاريخ :   

ر ة و كذلك عقود الشراء لها  بإسم الشركة أمام الموثق بالشهشركة مساهمة  تحميل  و المنقوالت المملوكة للشرك  0 -  119

 . العقاري و أمام جميع الجهات

التوقيع علي عقود التعديل للنظام  "

مام الموثق األساسي للشركة و عقود اإليجار للمباني و األراضي و كافة المشروعات التابعة للشركة سواء مؤجرين أو مستأجرين أ

و التصديق علي تلك العقود و اإلقرار و الصلح أمام المحاكم     بالشهر العقاري        . 

حق اإلقتراض من البنوك و الغير و  "

0212برقم       25255252تقديم الضمانات القانونية الالزمة و التوقيع علي عقود القرض و الرهن بأنواعها ، تاريخ :   
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 113 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لبنكية شركة مساهمة  تحميل  أمام الموثق بالشهر العقاري و لكل منهما حق  التعامل مع جميع البنوك لكافة المعامالت ا  0 -  120

 . عدا الشيكات المسحوبة علي الشركة يكون لهما حق التوقيع مجتمعين

 التأشير بالسجـل التجـاري للشركـة "

فـة مكتب السجـل التجـاري بإستثمـار العـاشر مـن رمضـان و إستمرار سريان كـا بأي تعديالت به أمـام الغرفة التجارية و

عدا الشيكات  التفويضـات السـابق التأشير بهـا بالسجل التجـاري للشركة و لكل منهما حق توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر

0212برقم       25255252المسحوبة علي البنوك . ، تاريخ :   

مام رحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولية اعبدال -  121

ات الجهات الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجه

ع البنوك لقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميالحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال وا

صول والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع ا

22برقم       25255252تاريخ : الشركة أو جزء منها سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ،   

مام عبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولية ا -  122

ات الجهات الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجه

ع البنوك ير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميالحكومية وغ

صول والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع ا

22برقم       25255252فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ :  الشركة أو جزء منها سواء الثابته أو المنقوله   

مام عبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولية ا -  123

ات وضمن اغراضها امام جميع الجه الجهات الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة

ع البنوك الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جمي

صول والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع ا

22برقم       25255252شركة أو جزء منها سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ : ال  

مام عبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولية ا -  124

ات ن مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهالجهات الرسمية ألي شريكين متضامني

ع البنوك الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جمي

صول نوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع اوالمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع الب

22برقم       25255252الشركة أو جزء منها سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ :   

مام لية اعبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئو -  125

ات الجهات الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجه

ع البنوك الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جمي

صول وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع ا والمصارف من سحب وايداع

22برقم       25255252الشركة أو جزء منها سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ :   

مام ر و شريك  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولية اعبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدي -  126

ات الجهات الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجه

ع البنوك امل  مع جميالحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتع

صول والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع ا

22برقم       25255252الشركة أو جزء منها سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ :   

مام الجهات محمد فؤاد دحيه  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولية ا ضياء حسين -  127

ومية وغير الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحك

ارف من الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميع البنوك والمصالحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع 

و جزء منها سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة أ

22برقم       25255252: سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ   
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مام الجهات ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولية ا -  128

ومية وغير الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحك

ارف من مية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميع البنوك والمصالحكو

و جزء منها سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة أ

22برقم       25255252كل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ : سواء الثابته أو المنقوله  فيكون ل  

مام الجهات ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولية ا -  129

ومية وغير ضها امام جميع الجهات الحكالرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغرا

ارف من الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميع البنوك والمص

ء منها و جزسحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة أ

22برقم       25255252سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ :   

لجهات ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولية امام ا -  130

ومية وغير م الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكالرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين وله

ارف من الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميع البنوك والمص

و جزء منها واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة أسحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

22برقم       25255252سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ :   

لجهات ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولية امام ا -  131

ومية وغير الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحك

ارف من الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميع البنوك والمص

و جزء منها فة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة أسحب وايداع وفتح حسابات وكا

22برقم       25255252سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ :   

لجهات الدراة والتوقيع والمسئولية امام اضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  يكون حق ا -  132

ومية وغير الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحك

ارف من والمص الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميع البنوك

و جزء منها سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة أ

22برقم       25255252سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ :   

ية امام د دحيه  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولعبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤا -  133

ات الجهات الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجه

ع البنوك لهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميالحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكا

صول والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع ا

22قم   بر    25255252الشركة أو جزء منها سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ :   

ية امام عبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئول -  134

ات الجهات الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجه

ع البنوك لعام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميالحكومية وغير الحكومية والقطاع ا

صول والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع ا

22برقم       25255252امنين مجتمعين فقط. ، تاريخ : الشركة أو جزء منها سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متض  

ية امام عبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئول -  135

ات ميع الجهالجهات الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام ج

ع البنوك الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جمي

صول والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع ا

22برقم       25255252ء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ : الشركة أو جزء منها سوا  
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لجهات ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولية امام ا -  136

ومية وغير التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكالرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في 

ارف من الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميع البنوك والمص

و جزء منها والرهن وبيع اصول الشركة أسحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض 

22برقم       25255252سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ :   

لجهات ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  يكون حق االدراة والتوقيع والمسئولية امام ا -  137

ومية وغير ي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكالرسمية أل

ارف من الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميع البنوك والمص

و جزء منها عامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة أسحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور الت

22برقم       25255252سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ :   

لجهات توقيع والمسئولية امام اضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  يكون حق االدراة وال -  138

ومية وغير الرسمية ألي شريكين متضامنين مجتمعين ولهم الحق في التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحك

من ارف الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم أما فيما يتعلق بالتعامل  مع جميع البنوك والمص

و جزء منها سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالقتراض والرهن وبيع اصول الشركة أ

22برقم       25255252سواء الثابته أو المنقوله  فيكون لكل شريكين متضامنين مجتمعين فقط. ، تاريخ :   

وكالء كة تضامن  مدير و شريك  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي وعبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شر -  139

ة والتجارية وابرام الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني

غير في كل او جل ولهم حق توكيل او تفويض الكافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باال

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

وكالء عبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و -  140

ة والتجارية وابرام حويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيالشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وت

غير في كل او كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض ال

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

وكالء شركة تضامن  مدير و شريك  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي وعبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه   -  141

ة والتجارية وابرام الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني

غير في كل او الجل ولهم حق توكيل او تفويض الكافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او با

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

وكالء عبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و -  142

ة والتجارية وابرام وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيالشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

غير في كل او كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض ال

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

وكالء شركة تضامن  مدير و شريك  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و  عبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه -  143

ة والتجارية وابرام الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني

غير في كل او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الكافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او 

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

وكالء عبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي و -  144

ة والتجارية وابرام ع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيالشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقي

غير في كل او كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض ال

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   
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كالء بسيطة  مدير و شريك متخارج  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووضياء حسين محمد فؤاد دحيه  توصية  -  145

ة والتجارية وابرام الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني

غير في كل او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الكافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او 

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

كالء ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي وو -  146

ة والتجارية وابرام وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيالشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع 

غير في كل او كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض ال

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

كالء ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي وو -  147

ة والتجارية وابرام الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني

غير في كل او التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض ال كافة العقود والمشارطات والصفقات

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ء ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكال -  148

ة والتجارية وابرام جورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيالشركة وتحديد مرتباتهم وا

غير في كل او كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض ال

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ء ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكال -  149

ة والتجارية وابرام الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني

غير في كل او ي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الكافة العقود والمشارطات والصفقات الت

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ء ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكال -  150

ة والتجارية وابرام م ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيالشركة وتحديد مرتباتهم واجوره

غير في كل او كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض ال

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ووكالء  عبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  توصية بسيطة  مدير و شريك  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي -  151

ة والتجارية وابرام الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني

غير في كل او ي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الكافة العقود والمشارطات والصفقات الت

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ووكالء  عبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  توصية بسيطة  مدير و شريك  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي -  152

ة والتجارية وابرام جورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيالشركة وتحديد مرتباتهم وا

غير في كل او كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض ال

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ووكالء  عبدالرحمن ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  توصية بسيطة  مدير و شريك  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي -  153

ة والتجارية وابرام الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني

غير في كل او التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض ال كافة العقود والمشارطات والصفقات

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ء ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكال -  154

ة والتجارية وابرام جورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيالشركة وتحديد مرتباتهم وا

غير في كل او كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض ال

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   
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 117 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ء ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكال -  155

ة والتجارية وابرام الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذني

غير في كل او ي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الكافة العقود والمشارطات والصفقات الت

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ء ضياء حسين محمد فؤاد دحيه  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكال -  156

ة والتجارية وابرام م ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيالشركة وتحديد مرتباتهم واجوره

غير في كل او كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة باالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض ال

22برقم       25255252بعض ما ذكر ، تاريخ :   

353برقم       25255252توصية بسيطة  حق االدارة والتوقيع  تم تحويل صفتها الي شريكة موصية ، تاريخ :   0 -  157  

353برقم       25255252توصية بسيطة  حق االدارة والتوقيع  تم تحويل صفتها الي شريكة موصية ، تاريخ :   0 -  158  

353برقم       25255252تحويل صفتها الي شريكة موصية ، تاريخ : توصية بسيطة  حق االدارة والتوقيع  تم   0 -  159  

 25255252اريخ : داليا عبدالفتاح حسن عبدالفتاح  توصية بسيطة  مدير و شريك  تم تحويل صفتها الي شريكة موصية ، ت -  160

353برقم        

 25255252اريخ : تحويل صفتها الي شريكة موصية ، تداليا عبدالفتاح حسن عبدالفتاح  توصية بسيطة  مدير و شريك  تم  -  161

353برقم        

 25255252اريخ : داليا عبدالفتاح حسن عبدالفتاح  توصية بسيطة  مدير و شريك  تم تحويل صفتها الي شريكة موصية ، ت -  162

353برقم        

المتضامن /  ع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكتوصية بسيطة  حق االدارة والتوقيع  يكون حق اإلدارة والتوقي  0 -  163

ومية أحمد حسن السيد فرج منفردا ويكون له حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحك

التوقيع من سحب وايداع ووالقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف 

كل ذلك علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و

353برقم       25255252باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين ، تاريخ :   

المتضامن /  ق اإلدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريكتوصية بسيطة  حق االدارة والتوقيع  يكون ح  0 -  164

ومية أحمد حسن السيد فرج منفردا ويكون له حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحك

التوقيع البنوك والمصارف من سحب وايداع و والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع

كل ذلك علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و

353برقم       25255252باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين ، تاريخ :   

المتضامن /  والتوقيع  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك توصية بسيطة  حق االدارة  0 -  165

ومية أحمد حسن السيد فرج منفردا ويكون له حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحك

التوقيع ك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع ووالقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذل

كل ذلك علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف و

353برقم       25255252باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين ، تاريخ :   

م الجهات الرسمية الفتاح حسن عبدالفتاح  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية اماداليا عبد -  166

 للشريك المتضامن / أحمد حسن السيد فرج منفردا ويكون له حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات

المصارف عمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اال

عامل مع من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور الت

353برقم       25525225البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين ، تاريخ :   
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 118 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

م الجهات الرسمية داليا عبدالفتاح حسن عبدالفتاح  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية اما -  167

 للشريك المتضامن / أحمد حسن السيد فرج منفردا ويكون له حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات

المصارف وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والحكومية 

عامل مع من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور الت

353برقم       25255252غراضها وله الحق في تعيين ، تاريخ : البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن ا  

م الجهات الرسمية داليا عبدالفتاح حسن عبدالفتاح  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية اما -  168

 من اغراضها امام جميع الجهاتللشريك المتضامن / أحمد حسن السيد فرج منفردا ويكون له حق التعامل باسم الشركة وض

المصارف الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و

عامل مع من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور الت

353برقم       25255252ك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين ، تاريخ : البنو  

ودفع  توصية بسيطة  حق االدارة والتوقيع  وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض  0 -  169

التي تتعلق  ذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقاتالمبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات اال

يبمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله الحق في رفع الدعاوي القضائية المدنية والجنائية باسم الشركة وله الحق ف   

   

ويض الغير في ير منفردا وله حق توكيل او تفالصلح والتنازل واالبراء في الدعاوي المدنية والجنائية المرفوعة من الشركة علي الغ

 . كل او بعض مما ذكر

353برقم       25255252وله الحق في التوقيع ، تاريخ :   

ودفع  توصية بسيطة  حق االدارة والتوقيع  وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض  0 -  170

التي تتعلق  يد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقاتالمبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسد

يبمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله الحق في رفع الدعاوي القضائية المدنية والجنائية باسم الشركة وله الحق ف   

   

ويض الغير في ة من الشركة علي الغير منفردا وله حق توكيل او تفالصلح والتنازل واالبراء في الدعاوي المدنية والجنائية المرفوع

 . كل او بعض مما ذكر

353برقم       25255252وله الحق في التوقيع ، تاريخ :   

ودفع  توصية بسيطة  حق االدارة والتوقيع  وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض  0 -  171

التي تتعلق  يع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقاتالمبالغ وتوق

يبمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله الحق في رفع الدعاوي القضائية المدنية والجنائية باسم الشركة وله الحق ف   

   

ويض الغير في الصلح والتنازل واالبراء في الدعاوي المدنية والجنائية المرفوعة من الشركة علي الغير منفردا وله حق توكيل او تف

 . كل او بعض مما ذكر

353برقم       25255252وله الحق في التوقيع ، تاريخ :   

تباتهم واجورهم وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مر داليا عبدالفتاح حسن عبدالفتاح  توصية بسيطة  مدير و شريك  -  172

مشارطات والصفقات وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود وال

كة وله الحق فيوالجنائية باسم الشر التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله الحق في رفع الدعاوي القضائية المدنية   

   

ويض الغير في الصلح والتنازل واالبراء في الدعاوي المدنية والجنائية المرفوعة من الشركة علي الغير منفردا وله حق توكيل او تف

 . كل او بعض مما ذكر
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 119 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

353برقم       25255252وله الحق في التوقيع ، تاريخ :   

تباتهم واجورهم سن عبدالفتاح  توصية بسيطة  مدير و شريك  وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرداليا عبدالفتاح ح -  173

مشارطات والصفقات وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود وال

كة وله الحق فيله الحق في رفع الدعاوي القضائية المدنية والجنائية باسم الشرالتي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و   

   

ويض الغير في الصلح والتنازل واالبراء في الدعاوي المدنية والجنائية المرفوعة من الشركة علي الغير منفردا وله حق توكيل او تف

 . كل او بعض مما ذكر

353برقم       25255252وله الحق في التوقيع ، تاريخ :   

تباتهم واجورهم داليا عبدالفتاح حسن عبدالفتاح  توصية بسيطة  مدير و شريك  وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مر -  174

مشارطات والصفقات وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود وال

كة وله الحق فيتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله الحق في رفع الدعاوي القضائية المدنية والجنائية باسم الشرالتي ت   

   

ويض الغير في الصلح والتنازل واالبراء في الدعاوي المدنية والجنائية المرفوعة من الشركة علي الغير منفردا وله حق توكيل او تف

 . كل او بعض مما ذكر

353برقم       25255252وله الحق في التوقيع ، تاريخ :   

ل الشركة توصية بسيطة  حق االدارة والتوقيع  منفردا علي عقود الشراء و االيجار و االقتراض والرهن والبيع الصو  0 -  175

مما ذكر . ،  ير في كل او بعضوممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة وله حق توكيل او تفويض الغ

353برقم       25255252تاريخ :   

ل الشركة توصية بسيطة  حق االدارة والتوقيع  منفردا علي عقود الشراء و االيجار و االقتراض والرهن والبيع الصو  0 -  176

مما ذكر . ،  ض الغير في كل او بعضوممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة وله حق توكيل او تفوي

353برقم       25255252تاريخ :   

ل الشركة توصية بسيطة  حق االدارة والتوقيع  منفردا علي عقود الشراء و االيجار و االقتراض والرهن والبيع الصو  0 -  177

مما ذكر . ،  تفويض الغير في كل او بعض وممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة وله حق توكيل او

353برقم       25255252تاريخ :   

راض والرهن داليا عبدالفتاح حسن عبدالفتاح  توصية بسيطة  مدير و شريك  منفردا علي عقود الشراء و االيجار و االقت -  178

الغير في كل  سم الشركة وله حق توكيل او تفويضوالبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت با

353برقم       25255252او بعض مما ذكر . ، تاريخ :   

راض والرهن داليا عبدالفتاح حسن عبدالفتاح  توصية بسيطة  مدير و شريك  منفردا علي عقود الشراء و االيجار و االقت -  179

الغير في كل  ي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة وله حق توكيل او تفويضوالبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واألراض

353برقم       25255252او بعض مما ذكر . ، تاريخ :   

راض والرهن داليا عبدالفتاح حسن عبدالفتاح  توصية بسيطة  مدير و شريك  منفردا علي عقود الشراء و االيجار و االقت -  180

الغير في كل  متلكاتها العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة وله حق توكيل او تفويضوالبيع الصول الشركة وم

353برقم       25255252او بعض مما ذكر . ، تاريخ :   

2453برقم       25255211صادق عبد الوهاب الشيخ قويدر  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  181  

2453برقم       25255211الوهاب عدنان الشيخ قويدر  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة   ، تاريخ : عبد  -  182  

2453برقم       25255211ساميه احمد النن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  183  
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2453برقم       11252552هدى محمد على سمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  184  

2453برقم       25255211جابر عبد الوهاب الشيخ قويدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  185  

-صادق عبد الوهاب الشيخ قويدر  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة   -  186 لهم حق اإلداره والتوقيع مجتمعين  

اع بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقط او منفردين , وأن يكون لهم  حق  التعامل

ع على العام وقطاع االعمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقي

ها ولهم ال ، وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضالشيكات  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق االفراج عن رأس الم

برقم       25255211الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق فى ، تاريخ :  

2453 

-عبد الوهاب عدنان الشيخ قويدر  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة   -  187 تمعين لهم حق اإلداره والتوقيع مج 

اع او منفردين , وأن يكون لهم  حق  التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقط

ع على العام وقطاع االعمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقي

ها ولهم مل مع البنوك والمصارف وحق االفراج عن رأس المال ، وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراضالشيكات  وكافة صور التعا

برقم       25255211الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق فى ، تاريخ :  

2453 

-ساميه احمد النن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  188 هم حق اإلداره والتوقيع مجتمعين ل 

اع او منفردين , وأن يكون لهم  حق  التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقط

 ع علىالعام وقطاع االعمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقي

ها ولهم الشيكات  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق االفراج عن رأس المال ، وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراض

برقم       25255211الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق فى ، تاريخ :  

2453 

-مساهمة  عضو مجلس ادارة  هدى محمد على سمان  شركة  -  189 لهم حق اإلداره والتوقيع مجتمعين  

اع او منفردين , وأن يكون لهم  حق  التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقط

ع على من سحب وايداع والتوقي العام وقطاع االعمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف

ها ولهم الشيكات  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق االفراج عن رأس المال ، وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراض

برقم       25255211الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق فى ، تاريخ :  

2453 

-جابر عبد الوهاب الشيخ قويدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  190 لهم حق اإلداره والتوقيع مجتمعين  

اع او منفردين , وأن يكون لهم  حق  التعامل بأسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقط

ع على وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيالعام وقطاع االعمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم 

ها ولهم الشيكات  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق االفراج عن رأس المال ، وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراض

برقم       25255211تاريخ :  الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق فى ، 

2453 

تسديد كافة صادق عبد الوهاب الشيخ قويدر  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع و -  191

جلالسندات االذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باال  . 

و لجميع اعضاء مجلس االداره   -

جلس االداره  نائب رئيس م -السيد / صادق عبدالوهاب الشيخ قويدر رئيس مجلس االداره والسيد / عبدالوهاب عدنان  الشيخ قويدر 

عين موالسيده / ساميه احمد النن عضو  والسيدة / هدى محمد على سمان عضو  والسيد/ جابر عبدالوهاب الشيخ قويدر عضو مجت

2453برقم       25255211فقط  الحق فى التوقيع على عقود الشراء ، تاريخ :   

بيع وتسديد عبد الوهاب عدنان الشيخ قويدر  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل و -  192

و باالجلكافة السندات االذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد ا  . 
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اره  و لجميع اعضاء مجلس االد -

جلس االداره  نائب رئيس م -السيد / صادق عبدالوهاب الشيخ قويدر رئيس مجلس االداره والسيد / عبدالوهاب عدنان  الشيخ قويدر 

معين والسيده / ساميه احمد النن عضو  والسيدة / هدى محمد على سمان عضو  والسيد/ جابر عبدالوهاب الشيخ قويدر عضو مجت

2453برقم       25255211ى عقود الشراء ، تاريخ : فقط  الحق فى التوقيع عل  

ندات االذنية ساميه احمد النن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة الس -  193

لوالتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالج  . 

و لجميع اعضاء مجلس االداره   -

جلس االداره  نائب رئيس م -السيد / صادق عبدالوهاب الشيخ قويدر رئيس مجلس االداره والسيد / عبدالوهاب عدنان  الشيخ قويدر 

معين توالسيده / ساميه احمد النن عضو  والسيدة / هدى محمد على سمان عضو  والسيد/ جابر عبدالوهاب الشيخ قويدر عضو مج

2453برقم       25255211فقط  الحق فى التوقيع على عقود الشراء ، تاريخ :   

لسندات هدى محمد على سمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة ا -  194

بمعامالت الشركة بالنقد او باالجلاالذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق   . 

و لجميع اعضاء مجلس االداره   -

جلس االداره  نائب رئيس م -السيد / صادق عبدالوهاب الشيخ قويدر رئيس مجلس االداره والسيد / عبدالوهاب عدنان  الشيخ قويدر 

معين بر عبدالوهاب الشيخ قويدر عضو مجتوالسيده / ساميه احمد النن عضو  والسيدة / هدى محمد على سمان عضو  والسيد/ جا

2453برقم       25255211فقط  الحق فى التوقيع على عقود الشراء ، تاريخ :   

سديد كافة جابر عبد الوهاب الشيخ قويدر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وت -  195

جلفة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالالسندات االذنية والتجارية وإبرام كا  . 

و لجميع اعضاء مجلس االداره   -

جلس االداره  نائب رئيس م -السيد / صادق عبدالوهاب الشيخ قويدر رئيس مجلس االداره والسيد / عبدالوهاب عدنان  الشيخ قويدر 

معين لسيدة / هدى محمد على سمان عضو  والسيد/ جابر عبدالوهاب الشيخ قويدر عضو مجتوالسيده / ساميه احمد النن عضو  وا

2453برقم       25255211فقط  الحق فى التوقيع على عقود الشراء ، تاريخ :   

ا هصادق عبد الوهاب الشيخ قويدر  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها وممتلكات -  196

ها العقاريه العقارية واالراضى والسيارات ولهم ايضا   حق التوقيع على عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكات

   واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات بالبنوك

ولهم مجتمعين او منفردين  حق  -

2453برقم       25255211ما ذكر ، تاريخ :  توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض  

لكاتها عبد الوهاب عدنان الشيخ قويدر  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها وممت -  197

ها العقاريه تلكاتالعقارية واالراضى والسيارات ولهم ايضا   حق التوقيع على عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ومم

   واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات بالبنوك

ولهم مجتمعين او منفردين  حق  -

2453برقم       25255211توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ى والت باسم الشركه ولصالحها وممتلكاتها العقارية واالراضساميه احمد النن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنق -  198

ى والسيارات والسيارات ولهم ايضا   حق التوقيع على عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقاريه واالراض

   والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات بالبنوك

ق ولهم مجتمعين او منفردين  ح -

2453برقم       25255211توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   
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هدى محمد على سمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها وممتلكاتها العقارية  -  199

يه واالراضى ع الصول الشركة وممتلكاتها العقارواالراضى والسيارات ولهم ايضا   حق التوقيع على عقود االقتراض والرهن والبي

   والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات بالبنوك

ولهم مجتمعين او منفردين  حق  -

2453برقم       25255211توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

العقارية  مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها وممتلكاتهاجابر عبد الوهاب الشيخ قويدر  شركة  -  200

يه واالراضى واالراضى والسيارات ولهم ايضا   حق التوقيع على عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقار

   والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات بالبنوك

ولهم مجتمعين او منفردين  حق  -

2453برقم       25255211توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ت الرسمية خالد محمد السيد محد حسين  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجها -  201

ع الجهات عبدالفتاح عبدالله  منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميللشريك المتضامن عبدالفتاح عبدالله 

المصاريف الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و

عامل مع دار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التمن سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستص

2222برقم       25255211البنوك والمصاريف وحق االفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة ، تاريخ :   

ة ت الرسميخالد محمد السيد محد حسين  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجها -  202

ع الجهات للشريك المتضامن عبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح عبدالله  منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جمي

المصاريف الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك و

عامل مع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التمن سحب وايداع والتوقيع 

2222برقم       25255211البنوك والمصاريف وحق االفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة ، تاريخ :   

لية امام الجهات االدارة والتوقيع والمسئو عبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح عبدالله  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق -  203

ها امام جميع الرسمية للشريك المتضامن عبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح عبدالله  منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراض

نوك ع جميع البالجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل م

ة صور والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكاف

2222برقم       25255211التعامل مع البنوك والمصاريف وحق االفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة ، تاريخ :   

لية امام الجهات فتاح عبدالله  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئوعبدالفتاح عبدالله عبدال -  204

ها امام جميع الرسمية للشريك المتضامن عبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح عبدالله  منفردا حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراض

نوك مال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البالجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االع

ة صور والمصاريف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكاف

2222برقم       12525521التعامل مع البنوك والمصاريف وحق االفراج عن راس المال وكل ذلك باسم الشركة ، تاريخ :   

عقود  خالد محمد السيد محد حسين  توصية بسيطة  شريك متضامن  وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على -  205

ولصالحها  الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة

تحويل وبيع زل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع ووله الحق فى تعين وع

بالنقد او باالجل وله  وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه

2222برقم       25255211ا ذكر . عدا الشريكه الموصيه . ، تاريخ : حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض م  

عقود  خالد محمد السيد محد حسين  توصية بسيطة  شريك متضامن  وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على -  206

ولصالحها  نقوالت باسم الشركةالشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكتها العقارية واالراضى والسيارات والم

تحويل وبيع وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع و

الجل وله بالنقد او با وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه

2222برقم       25255211حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر . عدا الشريكه الموصيه . ، تاريخ :   
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 123 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

توقيع على عقود عبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح عبدالله  توصية بسيطة  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك له الحق فى ال -  207

ولصالحها  يع الصول الشركة وممتلكتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركةالشراء واالقتراض والرهن والب

تحويل وبيع وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع و

بالنقد او باالجل وله  المشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركهوتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود و

2222برقم       25255211حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر . عدا الشريكه الموصيه . ، تاريخ :   

توقيع على عقود ك له الحق فى العبدالفتاح عبدالله عبدالفتاح عبدالله  توصية بسيطة  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذل -  208

ولصالحها  الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة

تحويل وبيع وله الحق فى تعين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع و

بالنقد او باالجل وله  وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه

2222برقم       25255211حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر . عدا الشريكه الموصيه . ، تاريخ :   

-ارة والتوقيع  شركة تضامن  حق االد  0 -  209 ان يكون السيد / عبد االله سلطان    

  الشيخ سعيد  رئيس مجلس االدارة والسيد /عبدالعزيز محى الدين الشيخ حسن نائب رئيس مجلس االدارة

وأن يكون حق اإلداره والتوقيع  -

خ حسن نائب دالعزيز محى الدين الشيلألعضاء مجلس اإلداره  السيد /عبداالله سلطان الشيخ سعيد رئيس مجلس االدارة والسيد /عب

بدالحفيظ رئيس مجلس االدارة والسيد / خالد وليد دعبول عضو والسيد /محمد باقر عبدالستار الغبرة عضو والسيد /عبدالهادى ع

3210برقم       25255211الدوير عضو  مجتمعين او منفردين , وأن يكون لهم  حق  التعامل بأسم ، تاريخ :   

-ركة تضامن  حق االدارة والتوقيع  ش  0 -  210 ان يكون السيد / عبد االله سلطان    

  الشيخ سعيد  رئيس مجلس االدارة والسيد /عبدالعزيز محى الدين الشيخ حسن نائب رئيس مجلس االدارة

وأن يكون حق اإلداره والتوقيع  -

خ حسن نائب لألعضاء مجلس اإلداره  السيد /عبداالله سلطان الشيخ سعيد رئيس مجلس االدارة والسيد /عبدالعزيز محى الدين الشي

حفيظ بدالرئيس مجلس االدارة والسيد / خالد وليد دعبول عضو والسيد /محمد باقر عبدالستار الغبرة عضو والسيد /عبدالهادى ع

3210برقم       25255211الدوير عضو  مجتمعين او منفردين , وأن يكون لهم  حق  التعامل بأسم ، تاريخ :   

-شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع    0 -  211 ان يكون السيد / عبد االله سلطان    

رئيس مجلس االدارةالشيخ سعيد  رئيس مجلس االدارة والسيد /عبدالعزيز محى الدين الشيخ حسن نائب    

وأن يكون حق اإلداره والتوقيع  -

خ حسن نائب لألعضاء مجلس اإلداره  السيد /عبداالله سلطان الشيخ سعيد رئيس مجلس االدارة والسيد /عبدالعزيز محى الدين الشي

بدالحفيظ يد /عبدالهادى عرئيس مجلس االدارة والسيد / خالد وليد دعبول عضو والسيد /محمد باقر عبدالستار الغبرة عضو والس

3210برقم       25255211الدوير عضو  مجتمعين او منفردين , وأن يكون لهم  حق  التعامل بأسم ، تاريخ :   

-شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع    0 -  212 ان يكون السيد / عبد االله سلطان    

دين الشيخ حسن نائب رئيس مجلس االدارةالشيخ سعيد  رئيس مجلس االدارة والسيد /عبدالعزيز محى ال   

وأن يكون حق اإلداره والتوقيع  -

خ حسن نائب لألعضاء مجلس اإلداره  السيد /عبداالله سلطان الشيخ سعيد رئيس مجلس االدارة والسيد /عبدالعزيز محى الدين الشي

بدالحفيظ تار الغبرة عضو والسيد /عبدالهادى عرئيس مجلس االدارة والسيد / خالد وليد دعبول عضو والسيد /محمد باقر عبدالس

3210برقم       25255211الدوير عضو  مجتمعين او منفردين , وأن يكون لهم  حق  التعامل بأسم ، تاريخ :   

ع شركة تضامن  حق االدارة والتوقيع  الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطا  0 -  213

ع على م وقطاع االعمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيالعا

ها ولهم الشيكات  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق االفراج عن رأس المال ، وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراض

يع وتحويل وبيع الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقالحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء  

3210برقم       25255211وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وإبرام ، تاريخ :   
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ع كومية والقطاشركة تضامن  حق االدارة والتوقيع  الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الح  0 -  214

ع على العام وقطاع االعمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقي

ها ولهم الشيكات  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق االفراج عن رأس المال ، وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراض

يع وتحويل وبيع زل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوقالحق فى تعيين وع 

3210برقم       25255211وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وإبرام ، تاريخ :   

ت الحكومية وغير الحكومية والقطاع شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجها  0 -  215

ع على العام وقطاع االعمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقي

م ها ولهالشيكات  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق االفراج عن رأس المال ، وكل ذلك بأسم الشركة وضمن اغراض

يع وتحويل وبيع الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوق 

3210برقم       25255211وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وإبرام ، تاريخ :   

ضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  الشركة وضمن أغرا  0 -  216

ع على العام وقطاع االعمال  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقي

ها ولهم كة وضمن اغراضالشيكات  وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق االفراج عن رأس المال ، وكل ذلك بأسم الشر

يع وتحويل وبيع الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم الحق فى قبض ودفع المبالغ وتوق 

3210برقم       25255211وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وإبرام ، تاريخ :   

لنقد او باالجلكافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة با  شركة تضامن  حق االدارة والتوقيع  0 -  217  . 

و لالعضاء مجلس اإلداره   السيد  -

 -شيخ حسن /عبداالله سلطان الشيخ سعيد رئيس مجلس االدارة والسيد / خالد وليد دعبول عضو والسيد /عبدالعزيز محى الدين ال

مجتمعين فقط   عضو -عضو والسيد /عبدالهادى عبدالحفيظ الدوير -/محمد باقر عبدالستار الغبرة  نائب رئيس مجلس االداره والسيد

لهم ، تاريخ : الحق فى التوقيع على عقود الشراء  والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات و

3210برقم       25255211  

لنقد او باالجلاالدارة والتوقيع  كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة باشركة تضامن  حق   0 -  218  . 

و لالعضاء مجلس اإلداره   السيد  -

 -شيخ حسن /عبداالله سلطان الشيخ سعيد رئيس مجلس االدارة والسيد / خالد وليد دعبول عضو والسيد /عبدالعزيز محى الدين ال

مجتمعين فقط   عضو -عضو والسيد /عبدالهادى عبدالحفيظ الدوير -س االداره والسيد /محمد باقر عبدالستار الغبرة نائب رئيس مجل

لهم ، تاريخ : الحق فى التوقيع على عقود الشراء  والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات و

3210برقم       25255211  

قد او باالجلشركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالن  0 -  219  

. 

و لالعضاء مجلس اإلداره   السيد  -

 -ن شيخ حس/عبداالله سلطان الشيخ سعيد رئيس مجلس االدارة والسيد / خالد وليد دعبول عضو والسيد /عبدالعزيز محى الدين ال

مجتمعين فقط   عضو -عضو والسيد /عبدالهادى عبدالحفيظ الدوير -نائب رئيس مجلس االداره والسيد /محمد باقر عبدالستار الغبرة 

لهم ، تاريخ : الحق فى التوقيع على عقود الشراء  والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات و

3210   برقم    25255211  

قد او باالجلشركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالن  0 -  220  

. 

و لالعضاء مجلس اإلداره   السيد  -

 -شيخ حسن حى الدين ال/عبداالله سلطان الشيخ سعيد رئيس مجلس االدارة والسيد / خالد وليد دعبول عضو والسيد /عبدالعزيز م

مجتمعين فقط   عضو -عضو والسيد /عبدالهادى عبدالحفيظ الدوير -نائب رئيس مجلس االداره والسيد /محمد باقر عبدالستار الغبرة 
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 لهم ، تاريخ :الحق فى التوقيع على عقود الشراء  والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات و

3210برقم       25255211  

ممتلكاتها شركة تضامن  حق االدارة والتوقيع  ايضا حق التوقيع على عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة و  0 -  221

  العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات بالبنوك

ولهم مجتمعين او منفردين  حق   -

3210برقم       25255211كيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : تو  

ممتلكاتها شركة تضامن  حق االدارة والتوقيع  ايضا حق التوقيع على عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة و  0 -  222

سابات بالبنوكالعقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وفتح الح   

ولهم مجتمعين او منفردين  حق   -

3210برقم       25255211توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ممتلكاتها شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  ايضا حق التوقيع على عقود االقتراض والرهن والبيع الصول الشركة و  0 -  223

السيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات بالبنوكالعقاريه واالراضى و   

ولهم مجتمعين او منفردين  حق   -

3210برقم       25255211توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ممتلكاتها البيع الصول الشركة وشركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  ايضا حق التوقيع على عقود االقتراض والرهن و  0 -  224

  العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها وفتح الحسابات بالبنوك

ولهم مجتمعين او منفردين  حق   -

3210برقم       25255211توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

32برقم       25255212مدير و شريك   ، تاريخ : عادل محمود دواره  شركة تضامن   -  225  

32برقم       25255212عادل محمود دواره  شركة تضامن  مدير و شريك   ، تاريخ :  -  226  

32برقم       25255212عادل محمود دواره  شركة تضامن  مدير و شريك   ، تاريخ :  -  227  

32برقم       25255212ر و شريك   ، تاريخ : محى الدين احمد عاشور  شركة تضامن  مدي -  228  

32برقم       25255212محى الدين احمد عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك   ، تاريخ :  -  229  

32برقم       25255212محى الدين احمد عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك   ، تاريخ :  -  230  

32برقم       25255212احمد محي الدين عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك   ، تاريخ :  -  231  

32برقم       25255212احمد محي الدين عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك   ، تاريخ :  -  232  

32  برقم     25255212احمد محي الدين عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك   ، تاريخ :  -  233  

يكين عادل محمود دواره  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشر -  234

المتضامنين السيد /عادل محمود دواره والسيد /محى الدين احمد عاشور والسيد / احمد محى الدين عاشور ولهما منفردين او 

ال لشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعممجتمعين حق التعامل باسم ا

فتح وغلق والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات و

32برقم       25255212يخ : الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم ، تار  
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يكين عادل محمود دواره  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشر -  235

المتضامنين السيد /عادل محمود دواره والسيد /محى الدين احمد عاشور والسيد / احمد محى الدين عاشور ولهما منفردين او 

ال معين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعممجت

فتح وغلق والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات و

32برقم       25255212مان وكل ذلك باسم ، تاريخ : الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الض  

يكين عادل محمود دواره  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشر -  236

ر ولهما منفردين او المتضامنين السيد /عادل محمود دواره والسيد /محى الدين احمد عاشور والسيد / احمد محى الدين عاشو

ال مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعم

فتح وغلق والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات و

32برقم       25255212دار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم ، تاريخ : الحسابات واستص  

ه محى الدين احمد عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمي -  237

نفردين لسيد / احمد محى الدين عاشور ولهما مللشريكين المتضامنين السيد /عادل محمود دواره والسيد /محى الدين احمد عاشور وا

عمال او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اال

فتح وغلق ت ووالقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكا

32برقم       25255212الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم ، تاريخ :   

ه محى الدين احمد عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمي -  238

نفردين د /محى الدين احمد عاشور والسيد / احمد محى الدين عاشور ولهما مللشريكين المتضامنين السيد /عادل محمود دواره والسي

عمال او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اال

فتح وغلق وايداع والتوقيع على الشيكات ووالقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب 

32برقم       25255212الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم ، تاريخ :   

ه محى الدين احمد عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمي -  239

نفردين يد /عادل محمود دواره والسيد /محى الدين احمد عاشور والسيد / احمد محى الدين عاشور ولهما مللشريكين المتضامنين الس

عمال او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اال

فتح وغلق يع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ووالقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جم

32برقم       25255212الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم ، تاريخ :   

ه ياحمد محي الدين عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسم -  240

نفردين للشريكين المتضامنين السيد /عادل محمود دواره والسيد /محى الدين احمد عاشور والسيد / احمد محى الدين عاشور ولهما م

عمال او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اال

فتح وغلق شكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات ووالقطاع الخاص بكافة ا

32برقم       25255212الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم ، تاريخ :   

ه لمسئوليه امام الجهات الرسمياحمد محي الدين عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع وا -  241

نفردين للشريكين المتضامنين السيد /عادل محمود دواره والسيد /محى الدين احمد عاشور والسيد / احمد محى الدين عاشور ولهما م

عمال او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اال

فتح وغلق والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات و

32برقم       25255212الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم ، تاريخ :   

ه كون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمياحمد محي الدين عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك  ي -  242

نفردين للشريكين المتضامنين السيد /عادل محمود دواره والسيد /محى الدين احمد عاشور والسيد / احمد محى الدين عاشور ولهما م

عمال ية والقطاع العام وقطاع االاو مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوم

فتح وغلق والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات و

32برقم       25255212الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكل ذلك باسم ، تاريخ :   
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 127 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

تضامن  مدير و شريك  الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى  عادل محمود دواره  شركة -  243

ت االذنيه ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندا

ل اوتفويض الغير ركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيوالتجارية وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الش

رهن والبيع فى كل اوبعض ماذكر .ولهما مجتمعين فقط حق االقتراض من البنوك وكذلك التوقيع على عقود الشراء واالقتراض وال

32برقم       25255212 الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ، تاريخ :  

عادل محمود دواره  شركة تضامن  مدير و شريك  الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى  -  244

ت االذنيه ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندا

ل اوتفويض الغير فة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيوالتجارية وابرام كا

رهن والبيع فى كل اوبعض ماذكر .ولهما مجتمعين فقط حق االقتراض من البنوك وكذلك التوقيع على عقود الشراء واالقتراض وال

32برقم       25255212والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ، تاريخ :  الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى  

عادل محمود دواره  شركة تضامن  مدير و شريك  الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخدمى  -  245

ت االذنيه وبيع وتسديد كافة السنداووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل 

ل اوتفويض الغير والتجارية وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكي

رهن والبيع فى كل اوبعض ماذكر .ولهما مجتمعين فقط حق االقتراض من البنوك وكذلك التوقيع على عقود الشراء واالقتراض وال

32برقم       25255212الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ، تاريخ :   

دمى محى الدين احمد عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك  الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخ -  246

ت االذنيه رتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السنداووكالء الشركة وتحديد م

ل اوتفويض الغير والتجارية وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكي

رهن والبيع اض من البنوك وكذلك التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والفى كل اوبعض ماذكر .ولهما مجتمعين فقط حق االقتر

32برقم       25255212الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ، تاريخ :   

دمى ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخ محى الدين احمد عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك  الشركة وضمن اغراضها -  247

ت االذنيه ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندا

ويض الغير ل اوتفوالتجارية وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكي

رهن والبيع فى كل اوبعض ماذكر .ولهما مجتمعين فقط حق االقتراض من البنوك وكذلك التوقيع على عقود الشراء واالقتراض وال

32برقم       25255212الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ، تاريخ :   

دمى احمد عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك  الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخمحى الدين  -  248

ت االذنيه ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندا

ل اوتفويض الغير علق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكيوالتجارية وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تت

رهن والبيع فى كل اوبعض ماذكر .ولهما مجتمعين فقط حق االقتراض من البنوك وكذلك التوقيع على عقود الشراء واالقتراض وال

32برقم       25255212صالحها ، تاريخ : الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ول  

دمى احمد محي الدين عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك  الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخ -  249

 ت االذنيهووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندا

ل اوتفويض الغير والتجارية وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكي

رهن والبيع فى كل اوبعض ماذكر .ولهما مجتمعين فقط حق االقتراض من البنوك وكذلك التوقيع على عقود الشراء واالقتراض وال

32برقم       25255212ها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ، تاريخ : الصول الشركة وممتلكات  

دمى احمد محي الدين عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك  الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخ -  250

ت االذنيه ع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السنداووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودف

ل اوتفويض الغير والتجارية وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكي

رهن والبيع قود الشراء واالقتراض والفى كل اوبعض ماذكر .ولهما مجتمعين فقط حق االقتراض من البنوك وكذلك التوقيع على ع

32برقم       25255212الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ، تاريخ :   
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 128 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ى دماحمد محي الدين عاشور  شركة تضامن  مدير و شريك  الشركة وضمن اغراضها ولهما الحق فى تعيين وعزل مستخ -  251

ت االذنيه ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندا

ل اوتفويض الغير والتجارية وابرام كافة العقودوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما حق توكي

رهن والبيع ما مجتمعين فقط حق االقتراض من البنوك وكذلك التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والفى كل اوبعض ماذكر .وله

32برقم       25255212الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ، تاريخ :   

سمية و شريك  يكون حق االدارة و التوقيع والمسئولية امام الجهات الرايمن محسن  نجم عطية نجم  شركة تضامن  مدير  -  252

حق  للشريك المتضامن ايمن محسن نجم عطيه نجم والشريك المتضامن تامر على محمد ابو زهرة ولهم مجتمعين او  منفردين

اص ام وقطاع االعمال والقطاع الخالتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الع

ابات بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحس

2250برقم       25255212واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف ، تاريخ :   

ية حمد ابو زهره  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االدارة و التوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمتامر علي م -  253

حق  للشريك المتضامن ايمن محسن نجم عطيه نجم والشريك المتضامن تامر على محمد ابو زهرة ولهم مجتمعين او  منفردين

اص كومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخالتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الح

ابات بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحس

2250برقم       25255212واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف ، تاريخ :   

مية احمد على محمد ابوزهره  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق االدارة و التوقيع والمسئولية امام الجهات الرس -  254

حق  للشريك المتضامن ايمن محسن نجم عطيه نجم والشريك المتضامن تامر على محمد ابو زهرة ولهم مجتمعين او  منفردين

اص ن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخالتعامل باسم الشركة وضم

ابات بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحس

2250برقم       25255212والمصارف ، تاريخ :  واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع البنوك  

 ايمن محسن  نجم عطية نجم  شركة تضامن  مدير و شريك  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها فيما عدا صرف -  255

فى  حقالف جنيه ) ثالثمائة الف جنيه ( واكثر يكون للشريكين مجتمعين فقط ولهم ال 355المبالغ او الشيكات او التحويالت من 

د كافة السندات تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسدي

ركاء المتضامنين االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وللش

2250برقم       25255212ق فى التوقيع على عقود الشراء واالقتراض ، تاريخ : مجتمعين فقط الح  

بالغ تامر علي محمد ابو زهره  شركة تضامن  مدير و شريك  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها فيما عدا صرف الم -  256

عيين للشريكين مجتمعين فقط ولهم الحق فى تالف جنيه ) ثالثمائة الف جنيه ( واكثر يكون  355او الشيكات او التحويالت من 

لسندات االذنية وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة ا

متضامنين مجتمعين ء الوالتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وللشركا

2250برقم       25255212فقط الحق فى التوقيع على عقود الشراء واالقتراض ، تاريخ :   

بالغ احمد على محمد ابوزهره  شركة تضامن  شريك متضامن  وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها فيما عدا صرف الم -  257

عيين مائة الف جنيه ( واكثر يكون للشريكين مجتمعين فقط ولهم الحق فى تالف جنيه ) ثالث 355او الشيكات او التحويالت من 

لسندات االذنية وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة ا

متضامنين مجتمعين كة بالنقد او باالجل وللشركاء الوالتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشر

2250برقم       25255212فقط الحق فى التوقيع على عقود الشراء واالقتراض ، تاريخ :   

الراضى ايمن محسن  نجم عطية نجم  شركة تضامن  مدير و شريك  والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية وا -  258

يخ : والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تار

2250برقم       25255212  

اضى علي محمد ابو زهره  شركة تضامن  مدير و شريك  والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالرتامر  -  259

يخ : والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تار

2250برقم       25255212  
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 129 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

اضى هره  شركة تضامن  شريك متضامن  والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراحمد على محمد ابوز -  260

يخ : والسيارات والمنقوالت وكل ذلك باسم الشركة ولصالها وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تار

2250برقم       25255212  

كافة  قيع  يكون لرئيس مجلس ادارة الشركة السيد/ مصطفى فوزى يوسف محمد داودشركة مساهمة  حق االدارة والتو  0 -  261

من االختصاصات و الصالحيات منفردا وله حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها وله حق التعامل باسم الشركة وض

عامل قطاع الخاص بكافة اشكالها وكذلك التأغرضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال وال

دات الضمان مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشها

2022برقم       25255212واالفراج عن رأس مال الشركة المودع لدى البنوك عند التأسيس ، تاريخ :   

وضمن  اهمة  حق االدارة والتوقيع  وسحبه وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركةشركة مس  0 -  262

والسيارات  اغراضها وكذلك له الحق فى التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية  واالراضى

ه الحق فى عيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ولوالمنقوالت بإسم الشركة ولصالحها وله الحق فى ت

لمشارطات والصفقات قبض ودفع المبالغ النقدية وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات اإلذنية والتجارية وإبرام كافة العقود وا

0222برقم       25255212والمزادات التى تتعلق بمعامالت الشركة ، تاريخ :   

ر ، تاريخ : شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  بالنقد أو باألجل وله حق توكيل أو تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذك  0 -  263

2022برقم       25255212  

 يشركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  لرئيس مجلس اإلدارة السيد األستاذ / حسين عبدالرحمن طه أو أي من عضو  0 -  264

والتوقيع  مجلس اإلدارة  منفردين او مجتمعين  حق التوقيع عن الشركة أمام الغير و لدى كافة الجهات اإلدارية والحكومية والخاصة

طلبات على عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها والتعديالت الالزمة وعقود التعديل واالندماج مع شركات أخري وعلى جميع ال

جل التجاري أمام الهيئة العامة لالستثمار و المناطق الحرة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الس والنماذج وكذلك التوقيع

2322برقم       25255212والغرفـة التجاريـــة و الهيئة العامة ، تاريخ :   

لمضافة الضرائب على القيمة ا شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  للرقابة المالية ومصلحة الضرائب العامة ومصلحة  0 -  265

ويض أو وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز مدينة العاشر من رمضان وادارة الكهرباء وشبكة المياه و  لهما في ذلك تف

 .توكيل الغير في كل أو بعض مما ذكر

ية والتوقيع على بات لديها والتسهيالت االئتمانو التوقيع عن الشركة أمام كافة البنوك و المصارف و المؤسسات المالية وفتح الحسا

اريخ : الشيكات وحـق الرهـن واالقــتراض و شراء و بيع أصول الشركة المنقولة و السيارات و وسائل النقل المختلفة و له ، ت

2322برقم       25255212  

 25255212في كل أو بعض مما ذكر . ، تاريخ : شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  في ذلك تفويض أو توكيل الغير   0 -  266

2322برقم        

1022برقم       25255212شركة مساهمة  تحميل  تجديد مدة اعضاء مجلس االدارة ثالث سنوات ، تاريخ :   0 -  267  

1022م   برق    25255212شركة مساهمة  تحميل  تجديد مدة اعضاء مجلس االدارة ثالث سنوات ، تاريخ :   0 -  268  

كلير ابراهيم دميان موسى  شركة مساهمة  مدير فرع  تجديد مدة اعضاء مجلس االدارة ثالث سنوات ، تاريخ :  -  269

1022برقم       25255212  

كلير ابراهيم دميان موسى  شركة مساهمة  مدير فرع  تجديد مدة اعضاء مجلس االدارة ثالث سنوات ، تاريخ :  -  270

1022رقم   ب    25255212  

تدب شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  يملك حق التوقيع على معامالت الشركة رئيس مجلس االدارة والعضو المن  0 -  271

ص بكافة منفردا وله حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخا

ه مع جميع الخص فى التعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وله الحق في التعامل بأسم الشركاشكاله وعلى ا
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 130 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ت وشهادات البنوك والمصارف من سحب وايداع والرهن واالقتراض والتوقيع على الشيكات وفتح و غلق الحسابات واصدار خطابا

2220برقم       25255212تاريخ : الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك ،   

تدب شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  يملك حق التوقيع على معامالت الشركة رئيس مجلس االدارة والعضو المن  0 -  272

ص بكافة منفردا وله حق التوقيع عن الشركة امام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخا

ه مع جميع اشكاله وعلى االخص فى التعامل مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وله الحق في التعامل بأسم الشرك

ت وشهادات البنوك والمصارف من سحب وايداع والرهن واالقتراض والتوقيع على الشيكات وفتح و غلق الحسابات واصدار خطابا

2220برقم       25255212امل مع جميع البنوك ، تاريخ : الضمان وكافة صور التع  

قود شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك  التوقيع على ع  0 -  273

كة وعلى ضمن غرض الشر الشراء  والبيع باسم الشركة ولصالح الشركة   ، وله الحق فى إجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة

توقيع االخص تعيين ووقف وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ و

معامالت الشركة وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية و التجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق ب

2220برقم       25255212باالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات ، تاريخ : بالنقد او   

قود شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك  التوقيع على ع  0 -  274

كة وعلى ود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشرالشراء  والبيع باسم الشركة ولصالح الشركة   ، وله الحق فى إجراء كافة العق

توقيع االخص تعيين ووقف وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافاتهم وقبض ودفع كافة المبالغ و

الت الشركة معاموتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية و التجارية وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق ب

2220برقم       25255212بالنقد او باالجل وله حق شراء جميع المواد والمهمات ، تاريخ :   

العقود امام  شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  والبضائع والمنقوالت والعقارات واالراضى .... الخ  والتوقيع على تلك  0 -  275

االداره الحق  لس االدارة حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ولمجلسمصلحة  الشهر العقارى والتوثيق ولرئيس مج

:  فى ان يعين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين . ، تاريخ

2220برقم       25255212  

العقود امام  والمنقوالت والعقارات واالراضى .... الخ  والتوقيع على تلك شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  والبضائع  0 -  276

االداره الحق  مصلحة  الشهر العقارى والتوثيق ولرئيس مجلس االدارة حق توكيل و تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ولمجلس

:  ة منفردين او مجتمعين . ، تاريخفى ان يعين عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشرك

2220برقم       25255212  

ل باسم شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  تعديل صالحيات السيد رئيس مجلس األداره ليكون له منفردا حق التعام  0 -  277

و  ال والقطاع الخاص ، كما انه هالشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعم

لبنوك المسئول عن األستيراد والتوقيع امام الهيئه العامه للرقابه على الصادرات والوردات منفردا ، وكذلك التعامل مع كافه ا

وشهادات  والمصارف بكاف صور التعامالت من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات

0145برقم       25255212ضمان وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله ، تاريخ : ال  

هم وله شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  الحق فى تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجور  0 -  278

رطات والصفقات التي والتجاريه وابرام كافه العقود والمشاحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات األذنيه 

متلكاتها العقاريه تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باألجل والتوقيع على عقود الشراء واألقتراض والرهن والبيع ألصول الشركه وم

ما ذكر. ، لغير فى كل او بعض مواألراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركه ولصالحها منفردا وله حق توكيل او تفويض ا

0145برقم       25255212تاريخ :   

م شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  السيد / احمد احمد رضوان رئيس مجلس االدارة منفردا الحق في التعامل باس  0 -  279

ل والقطاع الخاص بكافة اشكالهم الشركة وضمن اغراضها امام الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع العام وقطاع االعما

خطابات  وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق حسابات واستصدار

ضها وشهادات ضمان وحق االفراج عن راس المال وكافة صور التعامالت البنكية والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغرا

2212برقم       25255212ي التوقيع علي عقود الشراء واالقتراض والرهن ، تاريخ : وكذلك الحق ف  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 131 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

والت باسم شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات و المنق  0 -  280

وتوقيع  د مرتباتهم واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغالشركة ولصالحها وله الحق في عزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحدي

عامالت الشركة بالنقد وتحويل وبيع وتسدد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق  بم

ق وامام حة الشهر العقاري والتوثياو باالجل  وله حق توكيل البنوك المصرية او الغير في كل او بعض ما ذكر وذلك امام مصل

2212برقم       25255212جميع البنوك وكافة الجهات الحكومية ، تاريخ :   

ق شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  والغير حكومية . ولسارة احمد احمد رضوان ) نائب رئيس مجلس االدرارة الح  0 -  281

بكافة  هات الحكومية والغير حكومية  والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاصبالتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام الج

تصدار اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشكيات وفتح وغلق حسابات واس

من والمصارف وكل ذلك بأسم الشركة وضخطابات وشهادات ضمان وحق االفراج عن رأس المال وكافة صور التعامالت البنكية 

2212برقم       25255212اغراضها وكذلك الحق في التوقيع علي عقود الشراء واالقتراض ، تاريخ :   

هم وله شركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  وكذلك له الحق في عزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجور  0 -  282

مشارطات والصفقات المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسدد كافه السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والالحق في قبض ودفع 

لك امام الشهر التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل البنوك المصرية او الغير في كل او بعض ما ذكر وذ

كافة الجهات الحكومية والغير حكوميةالعقاري والتوثيق وامام جميع البنوك و  

2212برقم       25255212و لهاجر احمد احمد رضوان )العضو المنتدب( ابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات ، تاريخ :   

من ضشركة مساهمة  حق االدارة والتوقيع  التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل كل ذلك باسم الشركة و  0 -  283

2212برقم       25255212اغراضها ، تاريخ :   

االدارة   سراج منير احمد ابراهيم العجمي  شركة مساهمة  عضو منتدب  يملك حق التوقيع خمسة أعضاء المكلفين بمجلس -  284

ها رئيس مجلس اتعلى جميع  المعامالت الشركة وتفويض الغير فى ذلك مجتمعين و يكون  حق التوقيع علي معامالت الشركة وتعهد

يم االدارة السيد / عاطف فؤاد ابراهيم الحالل   وعضوان من اعضاء مجلس االدارة مجتمعين  وهم السيد / سراج منير أحمد إبراه

حضور يكون حق بصفته العضو المنتدب  والسيد / عبدالله سيد محمد عبدالله  مجتمعين و اذا تغيب أحد االعضاء سالفي الذكر عن ال

4324برقم       25255212لرئيس مجلس االدارة السيد / عاطف فؤاد ابراهيم ، تاريخ : التوقيع   

دارة  عبدالله سيد محمد عبدلله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يملك حق التوقيع خمسة أعضاء المكلفين بمجلس اال -  285

ها رئيس مجلس على جميع  المعامالت الشركة وتفويض الغير فى ذلك مجتمعين و يكون  حق التوقيع علي معامالت الشركة وتعهدات

يم يم الحالل   وعضوان من اعضاء مجلس االدارة مجتمعين  وهم السيد / سراج منير أحمد إبراهاالدارة السيد / عاطف فؤاد ابراه

حضور يكون حق بصفته العضو المنتدب  والسيد / عبدالله سيد محمد عبدالله  مجتمعين و اذا تغيب أحد االعضاء سالفي الذكر عن ال

4324برقم       25255212تاريخ :  التوقيع لرئيس مجلس االدارة السيد / عاطف فؤاد ابراهيم ،  

لفين طارق عبدالمقتدر عبدالفتاح عبدالجليل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يملك حق التوقيع خمسة أعضاء المك -  286

شركة بمجلس االدارة  على جميع  المعامالت الشركة وتفويض الغير فى ذلك مجتمعين و يكون  حق التوقيع علي معامالت ال

/  تها رئيس مجلس االدارة السيد / عاطف فؤاد ابراهيم الحالل   وعضوان من اعضاء مجلس االدارة مجتمعين  وهم السيدوتعهدا

ضاء سالفي سراج منير أحمد إبراهيم بصفته العضو المنتدب  والسيد / عبدالله سيد محمد عبدالله  مجتمعين و اذا تغيب أحد االع

4324برقم       25255212رئيس مجلس االدارة السيد / عاطف فؤاد ابراهيم ، تاريخ : الذكر عن الحضور يكون حق التوقيع ل  

الدارة  عاطف فؤاد ابراهيم الحالل  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  يملك حق التوقيع خمسة أعضاء المكلفين بمجلس ا -  287

ها رئيس مجلس ق التوقيع علي معامالت الشركة وتعهداتعلى جميع  المعامالت الشركة وتفويض الغير فى ذلك مجتمعين و يكون  ح

يم االدارة السيد / عاطف فؤاد ابراهيم الحالل   وعضوان من اعضاء مجلس االدارة مجتمعين  وهم السيد / سراج منير أحمد إبراه

حضور يكون حق ي الذكر عن البصفته العضو المنتدب  والسيد / عبدالله سيد محمد عبدالله  مجتمعين و اذا تغيب أحد االعضاء سالف

4324برقم       25255212التوقيع لرئيس مجلس االدارة السيد / عاطف فؤاد ابراهيم ، تاريخ :   

لس خالد جمال عبد الوهاب محمد سالمة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يملك حق التوقيع خمسة أعضاء المكلفين بمج -  288

تعهداتها ركة وتفويض الغير فى ذلك مجتمعين و يكون  حق التوقيع علي معامالت الشركة واالدارة  على جميع  المعامالت الش

ير رئيس مجلس االدارة السيد / عاطف فؤاد ابراهيم الحالل   وعضوان من اعضاء مجلس االدارة مجتمعين  وهم السيد / سراج من
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 132 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

الذكر عن  الله  مجتمعين و اذا تغيب أحد االعضاء سالفيأحمد إبراهيم بصفته العضو المنتدب  والسيد / عبدالله سيد محمد عبد

4324برقم       25255212الحضور يكون حق التوقيع لرئيس مجلس االدارة السيد / عاطف فؤاد ابراهيم ، تاريخ :   

حمد سالمه  سراج منير احمد ابراهيم العجمي  شركة مساهمة  عضو منتدب  الحالل   و السيد / خالد جمال عبدالوهاب م -  289

د رئيس مجلس بصفته نائب رئيس مجلس االدارة والسيد / طارق عبد المقتدر عبد الفتاح عبد الجليل مجتمعين وفي حالة عدم وجو

( اعضاء  من مجلس االدارة مجتمعين  وهم  السيد / خالد 4اإلدارة يكون التوقيع على المعامالت الخاصة بالشركة باإلجماع أربعة )

مقتدر ب محمد سالمه و السيد / سراج منير أحمد إبراهيم والسيد / عبدالله سيد محمد عبداللهوالسيد / طارق عبد الجمال عبدالوها

4324برقم       25255212عبد الفتاح عبد الجليل مجتمعين  ، وهم من لهم حق التوقيع ، تاريخ :   

لحالل   و السيد / خالد جمال عبدالوهاب محمد سالمه  عبدالله سيد محمد عبدلله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ا -  290

د رئيس مجلس بصفته نائب رئيس مجلس االدارة والسيد / طارق عبد المقتدر عبد الفتاح عبد الجليل مجتمعين وفي حالة عدم وجو

جتمعين  وهم  السيد / خالد ( اعضاء  من مجلس االدارة م4اإلدارة يكون التوقيع على المعامالت الخاصة بالشركة باإلجماع أربعة )

مقتدر جمال عبدالوهاب محمد سالمه و السيد / سراج منير أحمد إبراهيم والسيد / عبدالله سيد محمد عبداللهوالسيد / طارق عبد ال

4324برقم       25255212عبد الفتاح عبد الجليل مجتمعين  ، وهم من لهم حق التوقيع ، تاريخ :   

ب محمد عبدالفتاح عبدالجليل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحالل   و السيد / خالد جمال عبدالوهاطارق عبدالمقتدر  -  291

دم وجود رئيس سالمه  بصفته نائب رئيس مجلس االدارة والسيد / طارق عبد المقتدر عبد الفتاح عبد الجليل مجتمعين وفي حالة ع

( اعضاء  من مجلس االدارة مجتمعين  وهم  السيد 4بالشركة باإلجماع أربعة )مجلس اإلدارة يكون التوقيع على المعامالت الخاصة 

بد / خالد جمال عبدالوهاب محمد سالمه و السيد / سراج منير أحمد إبراهيم والسيد / عبدالله سيد محمد عبداللهوالسيد / طارق ع

4324برقم       25255212خ : المقتدر عبد الفتاح عبد الجليل مجتمعين  ، وهم من لهم حق التوقيع ، تاري  

عاطف فؤاد ابراهيم الحالل  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  الحالل   و السيد / خالد جمال عبدالوهاب محمد سالمه   -  292

د رئيس مجلس بصفته نائب رئيس مجلس االدارة والسيد / طارق عبد المقتدر عبد الفتاح عبد الجليل مجتمعين وفي حالة عدم وجو

( اعضاء  من مجلس االدارة مجتمعين  وهم  السيد / خالد 4إلدارة يكون التوقيع على المعامالت الخاصة بالشركة باإلجماع أربعة )ا

مقتدر جمال عبدالوهاب محمد سالمه و السيد / سراج منير أحمد إبراهيم والسيد / عبدالله سيد محمد عبداللهوالسيد / طارق عبد ال

4324برقم       25255212ل مجتمعين  ، وهم من لهم حق التوقيع ، تاريخ : عبد الفتاح عبد الجلي  

خالد جمال عبد الوهاب محمد سالمة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الحالل   و السيد / خالد جمال عبدالوهاب محمد  -  293

دم وجود رئيس بد الجليل مجتمعين وفي حالة عسالمه  بصفته نائب رئيس مجلس االدارة والسيد / طارق عبد المقتدر عبد الفتاح ع

( اعضاء  من مجلس االدارة مجتمعين  وهم  السيد 4مجلس اإلدارة يكون التوقيع على المعامالت الخاصة بالشركة باإلجماع أربعة )

بد هوالسيد / طارق ع/ خالد جمال عبدالوهاب محمد سالمه و السيد / سراج منير أحمد إبراهيم والسيد / عبدالله سيد محمد عبدالل

4324برقم       25255212المقتدر عبد الفتاح عبد الجليل مجتمعين  ، وهم من لهم حق التوقيع ، تاريخ :   

ة سراج منير احمد ابراهيم العجمي  شركة مساهمة  عضو منتدب  على هذه المعامالت والتعهدات الصادرة من مجلس اإلدار -  294

تح حب او اإليداع واالفراج عن رأٍسمال الشركة لدى جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفوهم من لهم حق التوقيع بالس

والرهن  حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واالفراج عن رأسمال وحق االقتراض

لعقارية ولهم راء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها اوكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الش

4324برقم       25255212الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشرك وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ :   

لس اإلدارة عبدالله سيد محمد عبدلله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على هذه المعامالت والتعهدات الصادرة من مج -  295

تح وهم من لهم حق التوقيع بالسحب او اإليداع واالفراج عن رأٍسمال الشركة لدى جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وف

والرهن  حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واالفراج عن رأسمال وحق االقتراض

لعقارية ولهم حها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها اوكل ذلك باسم الشركة ولصال

4324برقم       25255212الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشرك وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ :   

من  ادارة  على هذه المعامالت والتعهدات الصادرة طارق عبدالمقتدر عبدالفتاح عبدالجليل  شركة مساهمة  عضو مجلس -  296

حب مجلس اإلدارة وهم من لهم حق التوقيع بالسحب او اإليداع واالفراج عن رأٍسمال الشركة لدى جميع البنوك والمصارف من س

حق مال ووايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واالفراج عن رأس

شركة االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول ال
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    25255212وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشرك وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ : 

4324برقم     

 ابراهيم الحالل  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  على هذه المعامالت والتعهدات الصادرة من مجلس اإلدارة عاطف فؤاد -  297

تح وهم من لهم حق التوقيع بالسحب او اإليداع واالفراج عن رأٍسمال الشركة لدى جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وف

والرهن  رف والتوقيع على الشيكات واالفراج عن رأسمال وحق االقتراضحسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصا

لعقارية ولهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها ا

4324برقم       52552122الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشرك وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ :   

خالد جمال عبد الوهاب محمد سالمة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  على هذه المعامالت والتعهدات الصادرة من  -  298

حب مجلس اإلدارة وهم من لهم حق التوقيع بالسحب او اإليداع واالفراج عن رأٍسمال الشركة لدى جميع البنوك والمصارف من س

حق سابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقيع على الشيكات واالفراج عن رأسمال ووايداع وفتح ح

شركة االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك لهم حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول ال

    25255212الء الشرك وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ : وممتلكاتها العقارية ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووك

4324برقم     

ع سراج منير احمد ابراهيم العجمي  شركة مساهمة  عضو منتدب  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودف -  299

  المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات

ق توكيل او عقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل ولهم حاإلذنية والتجارية وابرام كافة ال

4324برقم       25255212تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

 فععبدالله سيد محمد عبدلله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ود -  300

  المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات

ق توكيل او اإلذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل ولهم ح

4324برقم       25255212تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

م حق ر عبدالفتاح عبدالجليل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهطارق عبدالمقتد -  301

  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات

وكيل او ق تاإلذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل ولهم ح

4324برقم       25255212تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

ع عاطف فؤاد ابراهيم الحالل  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ولهم حق قبض ودف -  302

  المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات

ق توكيل او كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل ولهم حاإلذنية والتجارية وابرام 

4324برقم       25255212تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

 ولهم حق قبض خالد جمال عبد الوهاب محمد سالمة  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها -  303

  ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات

ق توكيل او اإلذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشاركات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل ولهم ح

4324برقم       25255212تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

برقم       25255212محمد محمود عبدالفتاح فراج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  304

4233 

برقم       25255212السيد عمر فراج محمد فراج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  305

4233 
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4233برقم       25255212عضو مجلس ادارة  خروج من الشركة ، تاريخ :   عماد السيد صقر خليل  شركة مساهمة -  306  

احمد محمود عبد الفتاح فراج  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  307

4233برقم       25255212  

برقم       25255212ن الشركة ، تاريخ : محمد خليفه مصطفى عمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج م -  308

4233 

برقم       25255212محمد محمود عبدالفتاح فراج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  309

4233 

برقم       25255212السيد عمر فراج محمد فراج  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  310

4233 

4233برقم       25255212عماد السيد صقر خليل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  311  

مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  خروج من الشركة ، تاريخ :  احمد محمود عبد الفتاح فراج  شركة -  312

4233برقم       25255212  

برقم       25255212محمد خليفه مصطفى عمر  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  313

4233 

برقم       25255212مدير  خروج من الشركة ، تاريخ : احمد محمود السعيد احمد حسين الشامي  ذات مسئولية محدودة   -  314

2052 

برقم       25255212رانيا ممدوح مصطفى عبدالغفار بدران  ذات مسئولية محدودة  مدير  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  315

2052 

لها في شركة في عالقتها مع الغير واحمد محمود السعيد احمد حسين الشامي  ذات مسئولية محدودة  مدير  تمثل المديره ال -  316

ه التنفيذية هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو الئحت

قطاع قطاع العام وللجمعية العامة ولها حق التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وال

أجورهم األعمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك لها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم و

2052برقم       25255212وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولها حق إبرام كافة ، تاريخ :   

ولها في  ذات مسئولية محدودة  مدير  تمثل المديره الشركة في عالقتها مع الغير رانيا ممدوح مصطفى عبدالغفار بدران  -  317

ه التنفيذية هذا الصدد أوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو الئحت

قطاع مام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وللجمعية العامة ولها حق التعامل بإسم الشـركة وضـمن أغراضها أ

أجورهم األعمال والقطاع الخاص بكافة أشـكالهم وكذلك لها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم و

2052برقم       25255212وكل ذلك بإسم الشركة وضمن أغراضها ولها حق إبرام كافة ، تاريخ :   

بمعامالت  احمد محمود السعيد احمد حسين الشامي  ذات مسئولية محدودة  مدير  العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق -  318

ارف من الشركة سواء بالنقد أو باألجل ولها الحق في التوقيع على عقود الشراء ولها الحق في التعامل مع جميع البنوك والمص

ل مع البنوك الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامسـحب وإيداع والتوقيع على 

كيل أو تفويض الغير والمصارف وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات اإلذنية والتجارية والحق فى تو

5220برقم       25255212فى كل أو بعض ما ذكر . ، تاريخ :   

ق بمعامالت رانيا ممدوح مصطفى عبدالغفار بدران  ذات مسئولية محدودة  مدير  العقود والمشارطات والصفقات التى تتعل -  319

ارف من الشركة سواء بالنقد أو باألجل ولها الحق في التوقيع على عقود الشراء ولها الحق في التعامل مع جميع البنوك والمص

ل مع البنوك الشيكات وفتح وغلق الحسابات وإستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعام سـحب وإيداع والتوقيع على
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كيل أو تفويض الغير والمصارف وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات اإلذنية والتجارية والحق فى تو

0522برقم       25255212فى كل أو بعض ما ذكر . ، تاريخ :   

2230برقم       25255223رمضان محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير   ، تاريخ :  -  320  

2230برقم       25255223عرفه على فرغلى عبد الله  ذات مسئولية محدودة  مدير   ، تاريخ :  -  321  

2230برقم       25255223يخ : محمد حفظى محمد عبد العال  ذات مسئولية محدودة  مدير   ، تار -  322  

2230برقم       25255223رجب محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير   ، تاريخ :  -  323  

2230برقم       25255223احمد محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير   ، تاريخ :  -  324  

2230برقم       25255223ية محدودة  مدير   ، تاريخ : ادهم حفظى محمد عبد العال  ذات مسئول -  325  

2230برقم       25255223محمود محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير   ، تاريخ :  -  326  

2230برقم       25255223رمضان محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  327  

2230برقم       25255223عرفه على فرغلى عبد الله  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  328  

2230برقم       25255223محمد حفظى محمد عبد العال  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  329  

2230برقم       25255223ئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ : رجب محمد رمضان ابراهيم  ذات مس -  330  

2230برقم       25255223احمد محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  331  

2230برقم       25255223، تاريخ : ادهم حفظى محمد عبد العال  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته  -  332  

2230برقم       25255223محمود محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  333  

2230برقم       25255223رمضان محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  334  

2230برقم       25255223عرفه على فرغلى عبد الله  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  335  

2230برقم       25255223محمد حفظى محمد عبد العال  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  336  

2230برقم       25255223لية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ : رجب محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئو -  337  

2230برقم       25255223احمد محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  338  

2230برقم       25255223ادهم حفظى محمد عبد العال  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  339  

2230برقم       25255223محمود محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  340  

2230برقم       25255223مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  رمضان محمد رمضان ابراهيم  ذات -  341  

2230برقم       25255223عرفه على فرغلى عبد الله  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  342  

2230برقم       25255223ته ، تاريخ : محمد حفظى محمد عبد العال  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقال -  343  

2230برقم       25255223رجب محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  344  

2230برقم       25255223احمد محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  345  
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2230برقم       25255223ادهم حفظى محمد عبد العال  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  346  

2230برقم       25255223محمود محمد رمضان ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  347  

    25255223صية بسيطة  شريك متضامن  تحويل صفتة الي شريك موصي ، تاريخ : ابراهيم محمد عبده عبدالعظيم  تو -  348

2122برقم     

    25255223ابراهيم محمد عبده عبدالعظيم  توصية بسيطة  شريك متضامن  تحويل صفتة الي شريك موصي ، تاريخ :  -  349

2122برقم     

    25255223و شريك  تحويل صفتة الي شريك موصي ، تاريخ : حماده محمد عبده عبدالعظيم  توصية بسيطة  مدير  -  350

2122برقم     

    25255223حماده محمد عبده عبدالعظيم  توصية بسيطة  مدير و شريك  تحويل صفتة الي شريك موصي ، تاريخ :  -  351

2122برقم     

ات الرسمية االدارة والتوقيع والمسؤلية امام الجهابراهيم محمد عبده عبدالعظيم  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق  -  352

اضها امام للشريك المتضامن . السيد / حماده محمد عبده عبد العظيم ، وله حق التوقيع منفردا والتعامل باسم الشركة وضمن اغر

يع ذلك التعامل مع جمجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وك

ان وكافة البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضم

2122برقم       25255223صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق االفراج عن راس المال وكل ، تاريخ :   

ات الرسمية توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية امام الجه ابراهيم محمد عبده عبدالعظيم  -  353

اضها امام للشريك المتضامن . السيد / حماده محمد عبده عبد العظيم ، وله حق التوقيع منفردا والتعامل باسم الشركة وضمن اغر

يع عمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جمجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع اال

ان وكافة البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضم

2122برقم       25255223صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق االفراج عن راس المال وكل ، تاريخ :   

رسمية حماده محمد عبده عبدالعظيم  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية امام الجهات ال -  354

اضها امام للشريك المتضامن . السيد / حماده محمد عبده عبد العظيم ، وله حق التوقيع منفردا والتعامل باسم الشركة وضمن اغر

يع الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جم جميع الجهات الحكومية وغير

ان وكافة البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضم

2122برقم       25255223تاريخ :  صور التعامل مع البنوك والمصارف وحق االفراج عن راس المال وكل ،  

رسمية حماده محمد عبده عبدالعظيم  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية امام الجهات ال -  355

ها امام اضللشريك المتضامن . السيد / حماده محمد عبده عبد العظيم ، وله حق التوقيع منفردا والتعامل باسم الشركة وضمن اغر

يع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جم

ان وكافة البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضم

2122برقم       25255223رف وحق االفراج عن راس المال وكل ، تاريخ : صور التعامل مع البنوك والمصا  

ق في ابراهيم محمد عبده عبدالعظيم  توصية بسيطة  شريك متضامن  ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الح -  356

نقوالت باسم االراضي والسيارات والمالتوقيع علي عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية و

المبالغ  الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله  حق قبض ودفع

الت تعلق بمعاموتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي ت

    25255223الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي . ، تاريخ : 

2122برقم     

ق في ابراهيم محمد عبده عبدالعظيم  توصية بسيطة  شريك متضامن  ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الح -  357

نقوالت باسم لشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمالتوقيع علي عقود ا

المبالغ  الشركة ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله  حق قبض ودفع
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تعلق بمعامالت التجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي توتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية و

    25255223الشركة بالنقد او باالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي . ، تاريخ : 

2122برقم     

ي التوقيع ك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق فحماده محمد عبده عبدالعظيم  توصية بسيطة  مدير و شريك  ذل -  358

اسم الشركة علي عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت ب

وتوقيع  ودفع المبالغ ولصالحها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله  حق قبض

معامالت الشركة بالنقد وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق ب

2122برقم       25255223او باالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشريك الموصي . ، تاريخ :   

ي التوقيع حماده محمد عبده عبدالعظيم  توصية بسيطة  مدير و شريك  ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك له الحق ف -  359

اسم الشركة علي عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت ب

وتوقيع  وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وله  حق قبض ودفع المبالغولصالحها وله الحق في تعيين 

معامالت الشركة بالنقد وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق ب

2122برقم       25255223ما ذكر عدا الشريك الموصي . ، تاريخ :  او باالجل وله حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض  

124برقم       25255223عصام محمد صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  360  

124م   برق    25255223منير مصطفي نحاس  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  361  

124برقم       25255223عبدالله أحمد فؤاد سرمينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  362  

124برقم       25255223منى مصطفى نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  363  

124برقم       25255223عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :   محمد احمد بازرباشى  شركة مساهمة -  364  

124برقم       25255223مصطفى صالح نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  365  

برقم     25255223يخ : محمد ماهر محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تار -  366

  124  

برقم       25255223محمد رائد محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  367

124 

124برقم       25255223منال أحمد بازرباشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  368  

124برقم       25255223أيه احمد يازر باشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  369  

124برقم       25255223دالل مصطفي نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  370  

124برقم       25255223والعضو المنتدب ، تاريخ : أحمد علي صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  371  

124برقم       25255223نبيل محمد صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  372  

برقم       25255223محمد زياد محمد ديب سرميني  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  373

241  

124برقم       25255223عصام محمد صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  374  

124برقم       25255223منير مصطفي نحاس  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  375  

124برقم       25255223جلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : عبدالله أحمد فؤاد سرمينى  شركة مساهمة  عضو م -  376  
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124برقم       25255223منى مصطفى نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  377  

124   برقم    25255223محمد احمد بازرباشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  378  

124برقم       25255223مصطفى صالح نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  379  

برقم     25255223محمد ماهر محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  380

  124  

برقم       25255223ى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : محمد رائد محمد ديب سرمين -  381

124 

124برقم       25255223منال أحمد بازرباشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  382  
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برقم       25255223دارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : محمد زياد محمد ديب سرميني  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  485

124 

124برقم       25255223عصام محمد صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  486  

124برقم       25255223منير مصطفي نحاس  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  487  

124برقم       25255223عبدالله أحمد فؤاد سرمينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  488  

124برقم       25255223منى مصطفى نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  489  

124برقم       25255223لس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : محمد احمد بازرباشى  شركة مساهمة  عضو مج -  490  

124برقم       25255223مصطفى صالح نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  491  

برقم     55223252محمد ماهر محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  492

  124  

برقم       25255223محمد رائد محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  493

124 

124برقم       25255223منال أحمد بازرباشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  494  

124برقم       25255223باشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : أيه احمد يازر  -  495  

124برقم       25255223دالل مصطفي نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  496  

124برقم       25255223خ : أحمد علي صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاري -  497  
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124برقم       25255223نبيل محمد صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  498  

برقم       25255223محمد زياد محمد ديب سرميني  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  499

124 

124برقم       25255223غير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : عصام محمد ص -  500  

124برقم       25255223منير مصطفي نحاس  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  501  

124برقم       25255223نتدب ، تاريخ : عبدالله أحمد فؤاد سرمينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو الم -  502  

124برقم       25255223منى مصطفى نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  503  

124برقم       25255223محمد احمد بازرباشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  504  

124برقم       25255223الح نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : مصطفى ص -  505  

برقم     25255223محمد ماهر محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  506

  124  

برقم       25255223جلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : محمد رائد محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  عضو م -  507

124 

124برقم       25255223منال أحمد بازرباشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  508  

124برقم       25255223أيه احمد يازر باشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  509  

124برقم       25255223دالل مصطفي نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  510  

124برقم       25255223أحمد علي صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  511  

124برقم       25255223نبيل محمد صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  512  

برقم       25255223محمد زياد محمد ديب سرميني  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  513

124 

124برقم       25255223ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : عصام محمد صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  514  

124برقم       25255223منير مصطفي نحاس  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  515  

124برقم       25255223عبدالله أحمد فؤاد سرمينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  516  

124برقم       25255223منى مصطفى نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  517  

124برقم       25255223محمد احمد بازرباشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  518  

124برقم       25255223مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : مصطفى صالح نحاس  شركة مساهمة  عضو  -  519  

برقم     25255223محمد ماهر محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  520

  124  

برقم       25255223تاريخ :  محمد رائد محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، -  521

124 
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124برقم       25255223منال أحمد بازرباشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  522  

124برقم       25255223أيه احمد يازر باشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  523  

124برقم       25255223ي نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : دالل مصطف -  524  

124برقم       25255223أحمد علي صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  525  

124برقم       25255223يخ : نبيل محمد صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تار -  526  

برقم       25255223محمد زياد محمد ديب سرميني  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  527

124 

مدة عصام محمد صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة المجلس االدارة ل -  528

124برقم       25255223سنوات ، تاريخ :  ثالث  

رة لمدة منير مصطفي نحاس  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة المجلس االدا -  529

124برقم       25255223ثالث سنوات ، تاريخ :   

 ارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة المجلسعبدالله أحمد فؤاد سرمينى  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  530

124برقم       25255223االدارة لمدة ثالث سنوات ، تاريخ :   

مدة منى مصطفى نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة المجلس االدارة ل -  531

124برقم       25255223ثالث سنوات ، تاريخ :   

 محمد احمد بازرباشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة المجلس االدارة -  532

124برقم       25255223لمدة ثالث سنوات ، تاريخ :   

ة تجديد مدة المجلس االدارمصطفى صالح نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي  -  533

124برقم       25255223لمدة ثالث سنوات ، تاريخ :   

 محمد ماهر محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة -  534

124برقم       25255223المجلس االدارة لمدة ثالث سنوات ، تاريخ :   

 حمد رائد محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة المجلسم -  535

124برقم       25255223االدارة لمدة ثالث سنوات ، تاريخ :   

لمدة  المجلس االدارة منال أحمد بازرباشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة -  536

124برقم       25255223ثالث سنوات ، تاريخ :   

مدة أيه احمد يازر باشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة المجلس االدارة ل -  537

124برقم       25255223ثالث سنوات ، تاريخ :   

مدة ساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة المجلس االدارة لدالل مصطفي نحاس  شركة م -  538

124برقم       25255223ثالث سنوات ، تاريخ :   

ة أحمد علي صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة المجلس االدارة لمد -  539

124برقم       25255223يخ : ثالث سنوات ، تار  

مدة نبيل محمد صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة المجلس االدارة ل -  540

124برقم       25255223ثالث سنوات ، تاريخ :   
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 محمد زياد محمد ديب سرميني  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب... الموافقة علي تجديد مدة المجلس -  541

124برقم       25255223االدارة لمدة ثالث سنوات ، تاريخ :   

124برقم       25255223عصام محمد صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  542  

124برقم       25255223منير مصطفي نحاس  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  543  

124برقم       25255223عبدالله أحمد فؤاد سرمينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  544  

124برقم       25255223مة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : منى مصطفى نحاس  شركة مساه -  545  

124برقم       25255223محمد احمد بازرباشى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  546  

124برقم       23252552مصطفى صالح نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  547  

برقم     25255223محمد ماهر محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  548

  124  

برقم       25255223محمد رائد محمد ديب سرمينى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  549

124 

124برقم       25255223أحمد بازرباشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  منال -  550  

124برقم       25255223أيه احمد يازر باشي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  551  

124برقم       25255223المنتدب ، تاريخ :  دالل مصطفي نحاس  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو -  552  

124برقم       25255223أحمد علي صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  553  

124برقم       25255223نبيل محمد صغير  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ :  -  554  

برقم       25255223د محمد ديب سرميني  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والعضو المنتدب ، تاريخ : محمد زيا -  555

124 

2135برقم       25255223محمد ابراهيم محمد محمد  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  556  

2135برقم       25255223ر  تم قبول استقالته ، تاريخ : عتريس محمد فايز بصير  ذات مسئولية محدودة  مدي -  557  

برقم       25255223عبد الهادى محمد ددمونى عبد الواحد  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  558

2135 

2135برقم       25522325اشرف محمد عطيه محمد  ذات مسئولية محدودة  مدير  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  559  

شركة مساهمة  عضو منتدب  تم قبول استقالتها ، تاريخ :   Fida TFENKJI Ep CHEMALY - فيدا تفنكجي اب شمالي -  560

4251برقم       25255223  

4251م   برق    25255223فاتن محمد سامي المغربي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم قبول استقالتها ، تاريخ :  -  561  

4251برقم       25255223فهد طاهر تفتكحى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  تم قبول استقالتها ، تاريخ :  -  562  

برقم      25255223شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  تم قبول استقالتها ، تاريخ :   Zahi chemalyزاهى شمالى -  563

 4251  
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4251برقم       25255223ف  شركة مساهمة  عضو منتدب  تم قبول استقالتها ، تاريخ : عبدالله احمد ناش -  564  

4251برقم       25255223لباب محمد صفوان مسامى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم قبول استقالتها ، تاريخ :  -  565  

4251برقم       25255223ا ، تاريخ : احمد عبدالله ناشف  شركة مساهمة  عضو منتدب  تم قبول استقالته -  566  

ى شركة مساهمة  عضو منتدب  يتولى السيد / فهد طاهر تفنكج  Fida TFENKJI Ep CHEMALY - فيدا تفنكجي اب شمالي -  567

رئيس مجلس االدارة  أو  السيد / زاهي شمالي -  ZAHI CHEMALY  

ومية شركة والتعامل باسم الشركة امام جميع الجهات والمصالح الحكنائب رئيس مجلس االدارة منفردين او مجتمعين  ادارة ال -

ناعة وغير الحكومية والرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص والوزارات المختلفة ووحدات الحكم المحلي ووزارة التجارة والص

ئة العامة للرقابة والهيئة العامة لالستثمار والهيبجميع مكاتبها وإداراتها واالجهزة التنفيذية التابعة لها والمحافظات ومصلحة الجمارك 

4251برقم       25255223الماليه ، تاريخ :   

دارة  أو رئيس مجلس اال -فاتن محمد سامي المغربي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يتولى السيد / فهد طاهر تفنكجى  -  568

السيد / زاهي شمالي   ZAHI CHEMALY  

ومية نائب رئيس مجلس االدارة منفردين او مجتمعين  ادارة الشركة والتعامل باسم الشركة امام جميع الجهات والمصالح الحك -

ناعة وغير الحكومية والرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص والوزارات المختلفة ووحدات الحكم المحلي ووزارة التجارة والص

ئة العامة للرقابة جهزة التنفيذية التابعة لها والمحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة لالستثمار والهيبجميع مكاتبها وإداراتها واال

4251برقم       25255223الماليه ، تاريخ :   

د / و  السيرئيس مجلس االدارة  أ -فهد طاهر تفتكحى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  يتولى السيد / فهد طاهر تفنكجى  -  569

  ZAHI CHEMALY زاهي شمالي

ومية نائب رئيس مجلس االدارة منفردين او مجتمعين  ادارة الشركة والتعامل باسم الشركة امام جميع الجهات والمصالح الحك -

 ناعةوغير الحكومية والرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص والوزارات المختلفة ووحدات الحكم المحلي ووزارة التجارة والص

ئة العامة للرقابة بجميع مكاتبها وإداراتها واالجهزة التنفيذية التابعة لها والمحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة لالستثمار والهي

4251برقم       25255223الماليه ، تاريخ :   

لس رئيس مج -طاهر تفنكجى شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  يتولى السيد / فهد   Zahi chemalyزاهى شمالى -  570

  ZAHI CHEMALY االدارة  أو  السيد / زاهي شمالي

ومية نائب رئيس مجلس االدارة منفردين او مجتمعين  ادارة الشركة والتعامل باسم الشركة امام جميع الجهات والمصالح الحك -

ناعة حدات الحكم المحلي ووزارة التجارة والصوغير الحكومية والرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص والوزارات المختلفة وو

ئة العامة للرقابة بجميع مكاتبها وإداراتها واالجهزة التنفيذية التابعة لها والمحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة لالستثمار والهي

4251برقم       25255223الماليه ، تاريخ :   

سيد / رئيس مجلس االدارة  أو  ال -منتدب  يتولى السيد / فهد طاهر تفنكجى عبدالله احمد ناشف  شركة مساهمة  عضو  -  571

  ZAHI CHEMALY زاهي شمالي

ومية نائب رئيس مجلس االدارة منفردين او مجتمعين  ادارة الشركة والتعامل باسم الشركة امام جميع الجهات والمصالح الحك -

ناعة خاص والوزارات المختلفة ووحدات الحكم المحلي ووزارة التجارة والصوغير الحكومية والرسمية والقطاع العام والقطاع ال

ئة العامة للرقابة بجميع مكاتبها وإداراتها واالجهزة التنفيذية التابعة لها والمحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة لالستثمار والهي

4251برقم       25255223الماليه ، تاريخ :   

دارة  رئيس مجلس اال -فوان مسامى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يتولى السيد / فهد طاهر تفنكجى لباب محمد ص -  572

  ZAHI CHEMALY أو  السيد / زاهي شمالي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 147 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ومية نائب رئيس مجلس االدارة منفردين او مجتمعين  ادارة الشركة والتعامل باسم الشركة امام جميع الجهات والمصالح الحك -

ناعة والرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص والوزارات المختلفة ووحدات الحكم المحلي ووزارة التجارة والص وغير الحكومية

ئة العامة للرقابة بجميع مكاتبها وإداراتها واالجهزة التنفيذية التابعة لها والمحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة لالستثمار والهي

4251برقم       25255223الماليه ، تاريخ :   

سيد / رئيس مجلس االدارة  أو  ال -احمد عبدالله ناشف  شركة مساهمة  عضو منتدب  يتولى السيد / فهد طاهر تفنكجى  -  573

  ZAHI CHEMALY زاهي شمالي

ومية لح الحكنائب رئيس مجلس االدارة منفردين او مجتمعين  ادارة الشركة والتعامل باسم الشركة امام جميع الجهات والمصا -

ناعة وغير الحكومية والرسمية والقطاع العام والقطاع الخاص والوزارات المختلفة ووحدات الحكم المحلي ووزارة التجارة والص

ئة العامة للرقابة بجميع مكاتبها وإداراتها واالجهزة التنفيذية التابعة لها والمحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة العامة لالستثمار والهي

4251برقم       25255223لماليه ، تاريخ : ا  

شركة مساهمة  عضو منتدب  والغرفة التجارية  والشهر   Fida TFENKJI Ep CHEMALY - فيدا تفنكجي اب شمالي -  574

ة ات والهيئالعقاري والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب علي المبيع

حكومية وغير القومية للتأمين االجتماعي ومكتب العمل والتوقيع عن الشركة وتمثيلها تمثيالً كامالً امام جميع الجهات والمصالح ال

الرهن الحكومية والسحب وااليداع من البنوك والمصارف بدون حدود مالية  قصوى ، وفتح الحسابات ، وابرام عقود االقتراض و

برقم       25255223و بضمان أصول الشركة  وموجوداتها  ولهم ايضا حق التوقيع علي ، تاريخ :  من البنوك باسم الشركة

4251 

رقابة فاتن محمد سامي المغربي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والغرفة التجارية  والشهر العقاري والهيئة العامة لل -  575

تماعي مصلحة الضرائب علي المبيعات والهيئة القومية للتأمين االجعلي الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصرية و

حب وااليداع ومكتب العمل والتوقيع عن الشركة وتمثيلها تمثيالً كامالً امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والس

ركة و تراض والرهن من البنوك باسم الشمن البنوك والمصارف بدون حدود مالية  قصوى ، وفتح الحسابات ، وابرام عقود االق

4251برقم       25255223بضمان أصول الشركة  وموجوداتها  ولهم ايضا حق التوقيع علي ، تاريخ :   

علي  فهد طاهر تفتكحى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والغرفة التجارية  والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة -  576

ي ومكتب ات ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب علي المبيعات والهيئة القومية للتأمين االجتماعالصادرات والوارد

يداع من العمل والتوقيع عن الشركة وتمثيلها تمثيالً كامالً امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والسحب واال

ة و بضمان الحسابات ، وابرام عقود االقتراض والرهن من البنوك باسم الشركالبنوك والمصارف بدون حدود مالية  قصوى ، وفتح 

4251برقم       25255223أصول الشركة  وموجوداتها  ولهم ايضا حق التوقيع علي ، تاريخ :   

امة يئة العشركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  والغرفة التجارية  والشهر العقاري واله  Zahi chemalyزاهى شمالى -  577

أمين للرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب علي المبيعات والهيئة القومية للت

ومية االجتماعي ومكتب العمل والتوقيع عن الشركة وتمثيلها تمثيالً كامالً امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحك

لبنوك والمصارف بدون حدود مالية  قصوى ، وفتح الحسابات ، وابرام عقود االقتراض والرهن من ا والسحب وااليداع من البنوك

4251برقم       25255223باسم الشركة و بضمان أصول الشركة  وموجوداتها  ولهم ايضا حق التوقيع علي ، تاريخ :   

 ية  والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة عليعبدالله احمد ناشف  شركة مساهمة  عضو منتدب  والغرفة التجار -  578

ي ومكتب الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب علي المبيعات والهيئة القومية للتأمين االجتماع

يداع من لسحب واالالعمل والتوقيع عن الشركة وتمثيلها تمثيالً كامالً امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية وا

ة و بضمان البنوك والمصارف بدون حدود مالية  قصوى ، وفتح الحسابات ، وابرام عقود االقتراض والرهن من البنوك باسم الشرك

4251برقم       25255223أصول الشركة  وموجوداتها  ولهم ايضا حق التوقيع علي ، تاريخ :   

قابة عضو مجلس ادارة  والغرفة التجارية  والشهر العقاري والهيئة العامة للر  لباب محمد صفوان مسامى  شركة مساهمة -  579

تماعي علي الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب علي المبيعات والهيئة القومية للتأمين االج

حب وااليداع لمصالح الحكومية وغير الحكومية والسومكتب العمل والتوقيع عن الشركة وتمثيلها تمثيالً كامالً امام جميع الجهات وا

ركة و من البنوك والمصارف بدون حدود مالية  قصوى ، وفتح الحسابات ، وابرام عقود االقتراض والرهن من البنوك باسم الش

4251برقم       25255223بضمان أصول الشركة  وموجوداتها  ولهم ايضا حق التوقيع علي ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 148 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 مد عبدالله ناشف  شركة مساهمة  عضو منتدب  والغرفة التجارية  والشهر العقاري والهيئة العامة للرقابة علياح -  580

ي ومكتب الصادرات والواردات ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الضرائب علي المبيعات والهيئة القومية للتأمين االجتماع

يداع من الً امام جميع الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية والسحب واالالعمل والتوقيع عن الشركة وتمثيلها تمثيالً كام

ة و بضمان البنوك والمصارف بدون حدود مالية  قصوى ، وفتح الحسابات ، وابرام عقود االقتراض والرهن من البنوك باسم الشرك

4251برقم       25255223أصول الشركة  وموجوداتها  ولهم ايضا حق التوقيع علي ، تاريخ :   

 شركة مساهمة  عضو منتدب  التسهيالت االئتمانيه وكذلك حق  Fida TFENKJI Ep CHEMALY - فيدا تفنكجي اب شمالي -  581

  كفالة الغير ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر

معين أو يارات باسم الشركة ولصالحها فيكون مجتاما التصرف في جميع اصول الشركة وممتلكاتها  العقارية واالراضي والس

رئيس مجلس االدارة  أو  السيد / زاهي شمالي -منفردين  للسيد / فهد طاهر تفنكجى   ZAHI CHEMALY  

برقم       25255223ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر . ، تاريخ :   -نائب رئيس مجلس االدارة  -

4251 

لحق في فاتن محمد سامي المغربي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  التسهيالت االئتمانيه وكذلك حق كفالة الغير ولهم ا -  582

  توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر

معين أو تاما التصرف في جميع اصول الشركة وممتلكاتها  العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها فيكون مج

رئيس مجلس االدارة  أو  السيد / زاهي شمالي -منفردين  للسيد / فهد طاهر تفنكجى   ZAHI CHEMALY  

برقم       25255223ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر . ، تاريخ :   -نائب رئيس مجلس االدارة  -

4251 

ي توكيل او رئيس مجلس ادارة  التسهيالت االئتمانيه وكذلك حق كفالة الغير ولهم الحق ففهد طاهر تفتكحى  شركة مساهمة   -  583

  تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر

معين أو اما التصرف في جميع اصول الشركة وممتلكاتها  العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها فيكون مجت

رئيس مجلس االدارة  أو  السيد / زاهي شمالي - منفردين  للسيد / فهد طاهر تفنكجى  ZAHI CHEMALY  

برقم       25255223ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر . ، تاريخ :   -نائب رئيس مجلس االدارة  -

4251 

ولهم  ئتمانيه وكذلك حق كفالة الغيرشركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  التسهيالت اال  Zahi chemalyزاهى شمالى -  584

  الحق في توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر

معين أو اما التصرف في جميع اصول الشركة وممتلكاتها  العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها فيكون مجت

يد / زاهي شماليرئيس مجلس االدارة  أو  الس -منفردين  للسيد / فهد طاهر تفنكجى   ZAHI CHEMALY  

برقم       25255223ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر . ، تاريخ :   -نائب رئيس مجلس االدارة  -

4251 

وكيل او عبدالله احمد ناشف  شركة مساهمة  عضو منتدب  التسهيالت االئتمانيه وكذلك حق كفالة الغير ولهم الحق في ت -  585

  تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر

 معين أواما التصرف في جميع اصول الشركة وممتلكاتها  العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها فيكون مجت

رئيس مجلس االدارة  أو  السيد / زاهي شمالي -منفردين  للسيد / فهد طاهر تفنكجى   ZAHI CHEMALY  

برقم       25255223ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر . ، تاريخ :   -نائب رئيس مجلس االدارة  -

4251 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 149 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

لحق في و مجلس ادارة  التسهيالت االئتمانيه وكذلك حق كفالة الغير ولهم الباب محمد صفوان مسامى  شركة مساهمة  عض -  586

  توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر

معين أو اما التصرف في جميع اصول الشركة وممتلكاتها  العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها فيكون مجت

رئيس مجلس االدارة  أو  السيد / زاهي شمالي -منفردين  للسيد / فهد طاهر تفنكجى   ZAHI CHEMALY  

برقم       25255223ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر . ، تاريخ :   -نائب رئيس مجلس االدارة  -

4251 

وكيل او فالة الغير ولهم الحق في تاحمد عبدالله ناشف  شركة مساهمة  عضو منتدب  التسهيالت االئتمانيه وكذلك حق ك -  587

  تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر

معين أو اما التصرف في جميع اصول الشركة وممتلكاتها  العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها فيكون مجت

رئيس مجلس االدارة  أو  السيد / زاهي شمالي -منفردين  للسيد / فهد طاهر تفنكجى   ZAHI CHEMALY  

برقم       25255223ولهم الحق في توكيل او تفويض الغير في بعض او كل مما ذكر . ، تاريخ :   -نائب رئيس مجلس االدارة  -

4251 

يات ، شركة مساهمة  تحميل  الموافقة علي تجديد  مدة المجلس االدارة مع االبقاء علي نفس التشكيل وبذات الصالح  0 -  588

223برقم       52232525تاريخ :   

ذا الصدد ذات مسئولية محدودة  حق االدارة والتوقيع  يمثل المديران الشركة في عالقتها مع الغير ولهما منفردين في ه  0 -  589

ة ذية للجمعيأوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون أو الئحته التنفي

        العامة

القطاع وللمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و 

ع على العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقي

3544برقم       25255223وغلق الحسابات ، تاريخ : الشيكات وفتح   

ذات مسئولية محدودة  حق االدارة والتوقيع  واستصدار خطابات وشهادات الضمان و حق االفراج عن رأس المال    0 -  590

قيع على ووكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك مجتمعين فقط الحق في الت

ركة وممتلكاتها عقود الشراء واالقتراض والرهن بكافة انواعه للنفس وللغير والتوكيل لصالح البنوك وللغير والبيع الصول الش

ركة وتحديد العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة و لصالحها  ولهم الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الش

3544برقم       25255223ولهم حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل ، تاريخ : مرتباتهم واجورهم   

ود والمشارطات ذات مسئولية محدودة  حق االدارة والتوقيع  وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العق  0 -  591

كر. ، تاريخ : ق توكيل او تفويض  الغير فى كل او بعض ما ذوالصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل ولهم ح

3544برقم       25255223  

برقم     25255224محمد نبيل فتح الله عبد الفتاح عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  592

  0223  

برقم       25255224جلس ادارة  تم قبول استقالته ، تاريخ : جيهان جمال نور الدين مصطفي  شركة مساهمة  عضو م -  593

0223 

 25255224نور الدين جمال نور الدين مصطفي عزرائيل  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  594

0223برقم        

0223برقم       25255224الته ، تاريخ : طه محمد التهامي متولي  شركة مساهمة  عضو منتدب  تم قبول استق -  595  

0223برقم       25255224ابراهيم علي عبدالله علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  596  
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م   برق    25255224احمد جمال نور الدين مصطفي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  597

0223 

تخاب محمد نبيل فتح الله عبد الفتاح عمران  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ورئيس تنفيذي... ....الموافقة علي ان -  598

0223برقم       25255224مجلس االدارة جديد او تجديد الثقة في المجلس القديم ، تاريخ :   

لس و مجلس ادارة  ورئيس تنفيذي... ....الموافقة علي انتخاب مججيهان جمال نور الدين مصطفي  شركة مساهمة  عض -  599

0223برقم       25255224االدارة جديد او تجديد الثقة في المجلس القديم ، تاريخ :   

لي نور الدين جمال نور الدين مصطفي عزرائيل  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ورئيس تنفيذي... ....الموافقة ع -  600

0223برقم       25255224جلس االدارة جديد او تجديد الثقة في المجلس القديم ، تاريخ : انتخاب م  

ديد او طه محمد التهامي متولي  شركة مساهمة  عضو منتدب  ورئيس تنفيذي... ....الموافقة علي انتخاب مجلس االدارة ج -  601

0223برقم       25255224تجديد الثقة في المجلس القديم ، تاريخ :   

دارة ابراهيم علي عبدالله علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ورئيس تنفيذي... ....الموافقة علي انتخاب مجلس اال -  602

0223برقم       25255224جديد او تجديد الثقة في المجلس القديم ، تاريخ :   

 يس تنفيذي... ....الموافقة علي انتخاب مجلساحمد جمال نور الدين مصطفي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ورئ -  603

0223برقم       25255224االدارة جديد او تجديد الثقة في المجلس القديم ، تاريخ :   

2452برقم       25255220احمد عادل الطاهر احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج   ، تاريخ :  -  604  

2452برقم       25255220ة بسيطة  مدير و شريك   ، تاريخ : محمود محمد احمد هاشم حسن  توصي -  605  

2452برقم       25255220ماذن مصطفي احمد سليمان  توصية بسيطة  مدير و شريك   ، تاريخ :  -  606  

 احمد عادل الطاهر احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  يكون حق األداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات -  607

لحكوميه الرسميه للشريكين  المتضامنين  منفردين أو مجتمعين  حق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات ا

ميع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما منفردين او مجتمعين  حق التعامل مع ج وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع

ان وحق البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضم

2452برقم       25255220م ، تاريخ : االفراج عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باس  

رسميه محمود محمد احمد هاشم حسن  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق األداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات ال -  608

غير للشريكين  المتضامنين  منفردين أو مجتمعين  حق التعامل باسم الشركه وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميه و

لبنوك الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما منفردين او مجتمعين  حق التعامل مع جميع ا

الفراج والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق ا

2452برقم       25255220ل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم ، تاريخ : عن راس المال وكافة صور التعام  

لرسميه ماذن مصطفي احمد سليمان  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق األداره والتوقيع والمسئوليه أمام الجهات ا -  609

غير ها أمام جميع الجهات الحكوميه وللشريكين  المتضامنين  منفردين أو مجتمعين  حق التعامل باسم الشركه وضمن أغراض

لبنوك الحكوميه والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم ولهما منفردين او مجتمعين  حق التعامل مع جميع ا

 الفراجوالمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وحق ا

2452برقم       25255220عن راس المال وكافة صور التعامل مع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم ، تاريخ :   

قيع احمد عادل الطاهر احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في  التو -  610

اسم الشركه لشركه وممتلكاتها العقاريه واألراضى والسيارات والمنقوالت بعلي عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع ألصول ا

ق ولصالحها ولهما منفردين او مجتمعين  الحق في تعين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما  ح

ات  والصفقات التى رام كافة العقود والمشارطقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندادت االذنيه  والتجاريه واب

2452برقم       25255220تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باألجل ولهما  حق توكيل او ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 151 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ع محمود محمد احمد هاشم حسن  توصية بسيطة  مدير و شريك  الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما الحق في  التوقي -  611

اسم الشركه واالقتراض والرهن والبيع ألصول الشركه وممتلكاتها العقاريه واألراضى والسيارات والمنقوالت ب علي عقود الشراء

ق ولصالحها ولهما منفردين او مجتمعين  الحق في تعين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما  ح

ات  والصفقات التى السندادت االذنيه  والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارط قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة

2452برقم       25255220تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باألجل ولهما  حق توكيل او ، تاريخ :   

يع علي حق في  التوقماذن مصطفي احمد سليمان  توصية بسيطة  مدير و شريك  الشركه وضمن اغراضها وكذلك لهما ال -  612

شركه عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع ألصول الشركه وممتلكاتها العقاريه واألراضى والسيارات والمنقوالت باسم ال

ق ولصالحها ولهما منفردين او مجتمعين  الحق في تعين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهما  ح

ات  والصفقات التى وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندادت االذنيه  والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطقبض ودفع المبالغ 

2452برقم       25255220تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد او باألجل ولهما  حق توكيل او ، تاريخ :   

اء ج  تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاحمد عادل الطاهر احمد  توصية بسيطة  مدير و شريك متخار -  613

2452برقم       25255220الموصيين ، تاريخ :   

محمود محمد احمد هاشم حسن  توصية بسيطة  مدير و شريك  تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاء  -  614

2452برقم       25255220الموصيين ، تاريخ :   

الموصيين  مد سليمان  توصية بسيطة  مدير و شريك  تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشركاءماذن مصطفي اح -  615

2452برقم       25255220، تاريخ :   

برقم     25255220ايهاب عبدالعظيم محمد رزق مشهور  ذات مسئولية محدودة  مدير مالى  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  616

  0433  

0433برقم       25255220وزي احمد ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير فنى  خروج من الشركة ، تاريخ : خالد ف -  617  

سحر مصطفى احمد عبدالقادر فرج والي  ذات مسئولية محدودة  مدير عالقات عامة  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  618

0433برقم       25255220  

برقم       25255220اح العطار  ذات مسئولية محدودة  مدير  خروج من الشركة ، تاريخ : هانى محمد سامى عبد الفت -  619

0433 

ايهاب عبدالعظيم محمد رزق مشهور  ذات مسئولية محدودة  مدير مالى  استقالة من ادارة الشركة فقط ، تاريخ :  -  620

0433برقم       25255220  

برقم       25255220ولية محدودة  مدير فنى  استقالة من ادارة الشركة فقط ، تاريخ : خالد فوزي احمد ابراهيم  ذات مسئ -  621

0433 

تاريخ  سحر مصطفى احمد عبدالقادر فرج والي  ذات مسئولية محدودة  مدير عالقات عامة  استقالة من ادارة الشركة فقط ، -  622

0433برقم       25255220:   

    25255220تاح العطار  ذات مسئولية محدودة  مدير  استقالة من ادارة الشركة فقط ، تاريخ : هانى محمد سامى عبد الف -  623

0433برقم     

ايهاب عبدالعظيم محمد رزق مشهور  ذات مسئولية محدودة  مدير مالى  استقالة من ادارة الشركة فقط ، تاريخ :  -  624

0433برقم       25255220  

برقم       25255220راهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير فنى  استقالة من ادارة الشركة فقط ، تاريخ : خالد فوزي احمد اب -  625

0433 
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تاريخ  سحر مصطفى احمد عبدالقادر فرج والي  ذات مسئولية محدودة  مدير عالقات عامة  استقالة من ادارة الشركة فقط ، -  626

0433برقم       25255220:   

    25255220د سامى عبد الفتاح العطار  ذات مسئولية محدودة  مدير  استقالة من ادارة الشركة فقط ، تاريخ : هانى محم -  627

0433برقم     

عطار ايهاب عبدالعظيم محمد رزق مشهور  ذات مسئولية محدودة  مدير مالى  يمثل المدير/ هاني محمد سامي عبد الفتاح ال -  628

ظ به صراحة وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتف الشركة فى عالقتها مع الغير

راضها امام جميع عقد الشركة أو القانون او الئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغ

نوك العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البالجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع 

0433برقم       25255220والمصارف من سحب وإيداع  والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :   

ركة فى العطار الشخالد فوزي احمد ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير فنى  يمثل المدير/ هاني محمد سامي عبد الفتاح  -  629

ة عقد عالقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتفظ به صراح

ها امام جميع الشركة أو القانون او الئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغراض

نوك ت الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البالجها

0433برقم       25255220والمصارف من سحب وإيداع  والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :   

بد عالقات عامة  يمثل المدير/ هاني محمد سامي عسحر مصطفى احمد عبدالقادر فرج والي  ذات مسئولية محدودة  مدير  -  630

يما عدا ما الفتاح العطار الشركة فى عالقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها ف

م الشركة وضمن في التعامل بأس أحتفظ به صراحة عقد الشركة أو القانون او الئحته التنفيذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق

تعامل أغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك ال

0433برقم       25255220مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع  والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :   

ر د سامى عبد الفتاح العطار  ذات مسئولية محدودة  مدير  يمثل المدير/ هاني محمد سامي عبد الفتاح العطاهانى محم -  631

ظ به صراحة الشركة فى عالقتها مع الغير وله منفردا فى هذا الصدد اوسع السلطات إلدارة الشركة والتعامل بإسمها فيما عدا ما أحتف

راضها امام جميع يذية للجمعية العامة وللمدير منفردا الحق في التعامل بأسم الشركة وضمن أغعقد الشركة أو القانون او الئحته التنف

نوك الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع الب

0433برقم       25255220والمصارف من سحب وإيداع  والتوقيع على الشيكات ، تاريخ :   

ات ايهاب عبدالعظيم محمد رزق مشهور  ذات مسئولية محدودة  مدير مالى  وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهاد -  632

شركة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالفراج عن راس المال وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم ال

يارات باسم كذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسولصالحها و

الشركة  الشركة ولصالحها وكذلك له الحق قى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم

0433برقم       25255220ع وتحـويل وبيـع وتسديد كافة السندات ، تاريخ : ولصالحها وله حق قبض ودفـع المبالغ وتوقيـ  

ن خالد فوزي احمد ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير فنى  وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات الضما -  633

والرهن وكل ذلك باسم الشركة وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالفراج عن راس المال وحق االقتراض 

يارات باسم ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والس

الشركة  الشركة ولصالحها وكذلك له الحق قى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم

0433برقم       25255220الحها وله حق قبض ودفـع المبالغ وتوقيـع وتحـويل وبيـع وتسديد كافة السندات ، تاريخ : ولص  

 سحر مصطفى احمد عبدالقادر فرج والي  ذات مسئولية محدودة  مدير عالقات عامة  وفتح وغلق الحسابات وإصدار -  634

 جميع البنوك والمصارف واالفراج عن راس المال وحق االقتراض والرهنخطابات وشهادات الضمان وكافة صور التعامل مع 

لعقارية وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها ا

اتهم ء الشركة وتحديد مرتبواالراضي والسيارات باسم الشركة ولصالحها وكذلك له الحق قى تعيين وعزل مستخدمى ووكال

ت ، تاريخ : وأجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفـع المبالغ وتوقيـع وتحـويل وبيـع وتسديد كافة السندا

0433برقم       25255220  
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هانى محمد سامى عبد الفتاح العطار  ذات مسئولية محدودة  مدير  وفتح وغلق الحسابات وإصدار خطابات وشهادات  -  635

شركة الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف واالفراج عن راس المال وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم ال

يارات باسم الشراء والبيع والرهن ألصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والس ولصالحها وكذلك له حق التوقيع على عقود

الشركة  الشركة ولصالحها وكذلك له الحق قى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وكل ذلك باسم

0433برقم       25255220السندات ، تاريخ :  ولصالحها وله حق قبض ودفـع المبالغ وتوقيـع وتحـويل وبيـع وتسديد كافة  

رطات ايهاب عبدالعظيم محمد رزق مشهور  ذات مسئولية محدودة  مدير مالى  األذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشا -  636

ر . ، تاريخ : ما ذكوالصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق  توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض 

0433برقم       25255220  

فقات خالد فوزي احمد ابراهيم  ذات مسئولية محدودة  مدير فنى  األذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والص -  637

    25255220:  ، تاريخالتى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق  توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما ذكر . 

0433برقم     

لعقود سحر مصطفى احمد عبدالقادر فرج والي  ذات مسئولية محدودة  مدير عالقات عامة  األذنية والتجارية وإبرام كافة ا -  638

ما ذكر . ،  و بعضوالمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق  توكيل او تفويض الغير فى كل أ

0433برقم       25255220تاريخ :   

ت هانى محمد سامى عبد الفتاح العطار  ذات مسئولية محدودة  مدير  األذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطا -  639

ر . ، تاريخ : ذك والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق  توكيل او تفويض الغير فى كل أو بعض ما

0433برقم       25255220  

3355برقم       25255220كريم فؤاد ابراهيم احمد فهمى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  640  

3355برقم       25255220محمود محمد السيد حسن  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب   ، تاريخ :  -  641  

د عبدالفتاح محمد السيد االكشرمحم -  642  Mohamed abd el Fattah Mohamed el sayed el akshar    شركة مساهمة

3355برقم       25255220نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تاريخ :   

3355برقم       25255220احمد رشدى عباس الجمال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  643  

3355برقم       25255220على جادالرب مصطفى محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  644  

3355برقم       25255220شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :   Olena Alferyeva اولينا الفيريفا -  645  

2033برقم       25255223متخارج   ، تاريخ : محمود على محمد عبد الوهاب  توصية بسيطة  مدير و شريك  -  646  

2033برقم       25255223وليد فتحى محمد عبد الرحمن صقر  توصية بسيطة  مدير و شريك   ، تاريخ :  -  647  

2033برقم       25255223محمود ماهر محمد عليوه  توصية بسيطة  مدير و شريك   ، تاريخ :  -  648  

الجهات  بد الوهاب  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه اماممحمود على محمد ع -  649

م الشركه الرسميه الشريكين المتضامنين مجتمعين اومنفردين ولهم حق االقتراض من البنوك وحق الرهن ولهم حق التعامل  باس

كذلك يه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ووضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوم

ات وشهادات التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطاب

2033برقم       23252552الضمان وحق االفراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك ، تاريخ :   

ام الجهات وليد فتحى محمد عبد الرحمن صقر  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه ام -  650

م الشركه الرسميه الشريكين المتضامنين مجتمعين اومنفردين ولهم حق االقتراض من البنوك وحق الرهن ولهم حق التعامل  باس

كذلك مام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم ووضمن اغراضها ا
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ات وشهادات التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطاب

2033برقم       25255223لتعامل مع جميع البنوك ، تاريخ : الضمان وحق االفراج عن رأس المال وكافه صور ا  

يه محمود ماهر محمد عليوه  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسم -  651

ه وضمن مل  باسم الشركالشريكين المتضامنين مجتمعين اومنفردين ولهم حق االقتراض من البنوك وحق الرهن ولهم حق التعا

لتعامل اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه والغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافه اشكالهم وكذلك ا

دات الضمان مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشها

2033برقم       25255223فراج عن رأس المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك ، تاريخ : وحق اال  

محمود على محمد عبد الوهاب  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  والمصارف و حق االقتراض وحق الرهن وكل  -  652

ق قبض ء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكال

فقات التى تتعلق ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والص

لتوقيع على عقود ن( الحق فى ابمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل ولهم مجتمعيين فقط )بعد الموافقة الكتابية من الشركاء الموصيي

2033برقم       25255223الشراء واالقتراض والرهن والبيع ألصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ، تاريخ :   

ذلك  وليد فتحى محمد عبد الرحمن صقر  توصية بسيطة  مدير و شريك  والمصارف و حق االقتراض وحق الرهن وكل -  653

بض ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قباسم الشركه وضمن اغراضها 

فقات التى تتعلق ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والص

لتوقيع على عقود الموافقة الكتابية من الشركاء الموصيين( الحق فى ا بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل ولهم مجتمعيين فقط )بعد

2033برقم       25255223الشراء واالقتراض والرهن والبيع ألصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ، تاريخ :   

ركه ذلك باسم الشمحمود ماهر محمد عليوه  توصية بسيطة  مدير و شريك  والمصارف و حق االقتراض وحق الرهن وكل  -  654

مبالغ وضمن اغراضها ولهم الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم وله حق قبض ودفع ال

تعلق بمعامالت وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافه السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى ت

لى عقود الشراء باألجل ولهم مجتمعيين فقط )بعد الموافقة الكتابية من الشركاء الموصيين( الحق فى التوقيع عالشركة بالنقد أو 

2033برقم       25255223واالقتراض والرهن والبيع ألصول الشركه وممتلكاتها العقاريه ، تاريخ :   

ركه ج  واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشمحمود على محمد عبد الوهاب  توصية بسيطة  مدير و شريك متخار -  655

برقم       25255223ولصالحها ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشريكين الموصيين ، تاريخ : 

2033 

شركه الوليد فتحى محمد عبد الرحمن صقر  توصية بسيطة  مدير و شريك  واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم  -  656

برقم       25255223ولصالحها ولهم حق توكيل وتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر عدا الشريكين الموصيين ، تاريخ : 

2033 

ها ولهم محمود ماهر محمد عليوه  توصية بسيطة  مدير و شريك  واالراضى والسيارات والمنقوالت باسم الشركه ولصالح -  657

2033برقم       25255223كل او بعض ما ذكر عدا الشريكين الموصيين ، تاريخ : حق توكيل وتفويض الغير فى   

3222برقم       25255223مدحت عاصم محمد بدر  ذات مسئولية محدودة  مدير   ، تاريخ :  -  658  

3222برقم       25255223نشوة سالم عبدالرحيم سالم  ذات مسئولية محدودة  مدير   ، تاريخ :  -  659  

دد مدحت عاصم محمد بدر  ذات مسئولية محدودة  مدير  يمثل المديرون الشركة فى عالقتها مع الغير ولهم فى هذا الص -  660

ذية للجمعية اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او الئحته التنفي

امل باسم نشوه سالم عبد الرحيم سالم  والسيد / مدحت عاصم محمد بدرمجتمعين او منفردين  حق التع العامة وللمديرون السيدة /

كالهم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اش

3222برقم       25255223خ : وللمدير السيد / مدحت عاصم محمد بدر منفردا ، تاري   

هذا الصدد  نشوة سالم عبدالرحيم سالم  ذات مسئولية محدودة  مدير  يمثل المديرون الشركة فى عالقتها مع الغير ولهم فى -  661

ة للجمعية ذياوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او الئحته التنفي
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امل باسم العامة وللمديرون السيدة / نشوه سالم عبد الرحيم سالم  والسيد / مدحت عاصم محمد بدرمجتمعين او منفردين  حق التع

كالهم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اش

3222برقم       25255223/ مدحت عاصم محمد بدر منفردا ، تاريخ :  وللمدير السيد   

تباتهم مدحت عاصم محمد بدر  ذات مسئولية محدودة  مدير  له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مر -  662

ع نوك والمصارف من سحب وايداواجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق منفردا  في التعامل مع جميع الب

ور التعامل واالفراج عن راس المال والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة ص

ها العقارية مع البنوك  والمصارف ولها الحق في التوقيع علي عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكات

3222برقم       25255223راضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ولها حق ، تاريخ : واال  

حديد نشوة سالم عبدالرحيم سالم  ذات مسئولية محدودة  مدير  له الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وت -  663

حب ق منفردا  في التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سمرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله الح

افة صور وايداع واالفراج عن راس المال والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وك

متلكاتها الشركة وم التعامل مع البنوك  والمصارف ولها الحق في التوقيع علي عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول

3222برقم       25255223العقارية واالراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ولها حق ، تاريخ :   

سندات االذنية مدحت عاصم محمد بدر  ذات مسئولية محدودة  مدير  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة ال -  664

م الشركة وضمن والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل ذلك باس

3222برقم       25255223توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . ، تاريخ : اغراضها ولها الحق في   

افة السندات نشوة سالم عبدالرحيم سالم  ذات مسئولية محدودة  مدير  قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد ك -  665

لك باسم الشركة علق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل ذاالذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تت

3222برقم       25255223وضمن اغراضها ولها الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر . ، تاريخ :   

0503   برقم    25255223احمد نزار عمرين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  666  

برقم       25255223عبداللطيف نزار عمرين  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  667

0503 

0503برقم       25255223محمود نعسان باكير  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  668  

برقم      25255223فى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  تم قبول استقالته ، تاريخ : محمد مصطفى محمد مصط -  669

 0503  

0503برقم       25255223احمد محمد على عبد النبى  شركة مساهمة  عضو منتدب  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  670  

0503برقم       25255223ل استقالته ، تاريخ : احمد نزار عمرين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  تم قبو -  671  

برقم       25255223عبداللطيف نزار عمرين  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  672

0503 

0503رقم   ب    25255223محمود نعسان باكير  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  673  

برقم      25255223محمد مصطفى محمد مصطفى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  674

 0503  

0503برقم       25255223احمد محمد على عبد النبى  شركة مساهمة  عضو منتدب  تم قبول استقالته ، تاريخ :  -  675  

422برقم       25255223للطيف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب... ، تاريخ : عاصم محمد عبد ا -  676  
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 156 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

برقم       25255223عبدالله بن على بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  وعضو منتدب... ، تاريخ :  -  677

422 

، تاريخ  ئب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  وعضو منتدب...عبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالحليم  شركة مساهمة  نا -  678

422برقم       25255223:   

برقم       25255223محمد عبدالجليل ابراهيم سلطان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب... ، تاريخ :  -  679

422 

برقم       25255223ضو منتدب... ، تاريخ : محمد بن علي بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وع -  680

422 

422برقم       25255223محمد سمير زكي محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب... ، تاريخ :  -  681  

    25255223احمد عبدالرحمن الناصر عثمان علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وعضو منتدب... ، تاريخ :  -  682

422م   برق  

422برقم       25255223عاصم محمد عبد اللطيف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تاريخ :  -  683  

422برقم       25255223عبدالله بن على بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  المنتدب ، تاريخ :  -  684  

خ : م  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  المنتدب ، تاريعبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالحلي -  685

422برقم       25255223  

422برقم       25255223محمد عبدالجليل ابراهيم سلطان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تاريخ :  -  686  

422برقم       25255223رة  المنتدب ، تاريخ : محمد بن علي بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  687  

422برقم       25255223محمد سمير زكي محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تاريخ :  -  688  

422برقم       25255223احمد عبدالرحمن الناصر عثمان علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب ، تاريخ :  -  689  

عاصم محمد عبد اللطيف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة و تعهداتها كل  -  690

او  شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعامالت و التعهدات من مجلس األدارة و لمجلس األدارة الحق في ان يعيين عده مديرين

الشركة منفردين او مجتمعين وكالء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن  . 

د الحليم ، نائب ويكون للسيد /عبد الله بن علي بن عبيد بالشرف ، رئيس مجلس االدارة  ، والسيد /عبد اللطيف محمد اللطيف عب  

:  اريخعضو مجلس االداره والعضو ، ت -رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، والسيد / عاصم محمد عبد اللطيف عبد الحليم 

422برقم       25255223  

تعهداتها  عبدالله بن على بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة و -  691

رين او كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعامالت و التعهدات من مجلس األدارة و لمجلس األدارة الحق في ان يعيين عده مدي

ء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعينوكال  . 

د الحليم ، نائب ويكون للسيد /عبد الله بن علي بن عبيد بالشرف ، رئيس مجلس االدارة  ، والسيد /عبد اللطيف محمد اللطيف عب  

اريخ : عضو مجلس االداره والعضو ، ت -رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، والسيد / عاصم محمد عبد اللطيف عبد الحليم 

422برقم       25255223  

يع علي عبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالحليم  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  يملك حق التوق -  692

لحق معامالت الشركة و تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعامالت و التعهدات من مجلس األدارة و لمجلس األدارة ا

و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين في ان يعيين عده مديرين او وكالء مفوضين  . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 157 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

د الحليم ، نائب ويكون للسيد /عبد الله بن علي بن عبيد بالشرف ، رئيس مجلس االدارة  ، والسيد /عبد اللطيف محمد اللطيف عب  

اريخ : عضو مجلس االداره والعضو ، ت -رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، والسيد / عاصم محمد عبد اللطيف عبد الحليم 

422برقم       25255223  

اتها محمد عبدالجليل ابراهيم سلطان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة و تعهد -  693

رين او في ان يعيين عده مديكل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعامالت و التعهدات من مجلس األدارة و لمجلس األدارة الحق 

 . وكالء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين

د الحليم ، نائب ويكون للسيد /عبد الله بن علي بن عبيد بالشرف ، رئيس مجلس االدارة  ، والسيد /عبد اللطيف محمد اللطيف عب  

اريخ : عضو مجلس االداره والعضو ، ت -د / عاصم محمد عبد اللطيف عبد الحليم رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، والسي

422برقم       25255223  

داتها محمد بن علي بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة و تعه -  694

رين او ن مجلس األدارة و لمجلس األدارة الحق في ان يعيين عده مديكل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعامالت و التعهدات م

 . وكالء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين

د الحليم ، نائب ويكون للسيد /عبد الله بن علي بن عبيد بالشرف ، رئيس مجلس االدارة  ، والسيد /عبد اللطيف محمد اللطيف عب  

اريخ : عضو مجلس االداره والعضو ، ت -مجلس االدارة والعضو المنتدب ، والسيد / عاصم محمد عبد اللطيف عبد الحليم  رئيس

422برقم       25255223  

ص محمد سمير زكي محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يملك حق التوقيع علي معامالت الشركة و تعهداتها كل شخ -  695

ء ي هذة المعامالت و التعهدات من مجلس األدارة و لمجلس األدارة الحق في ان يعيين عده مديرين او وكالمفوض بالتوقيع عل

 . مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين

د الحليم ، نائب للطيف عبويكون للسيد /عبد الله بن علي بن عبيد بالشرف ، رئيس مجلس االدارة  ، والسيد /عبد اللطيف محمد ا  

اريخ : عضو مجلس االداره والعضو ، ت -رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، والسيد / عاصم محمد عبد اللطيف عبد الحليم 

422برقم       25255223  

الشركة و احمد عبدالرحمن الناصر عثمان علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يملك حق التوقيع علي معامالت  -  696

ن عده تعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع علي هذة المعامالت و التعهدات من مجلس األدارة و لمجلس األدارة الحق في ان يعيي

 . مديرين او وكالء مفوضين و ان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين

د الحليم ، نائب مجلس االدارة  ، والسيد /عبد اللطيف محمد اللطيف عبويكون للسيد /عبد الله بن علي بن عبيد بالشرف ، رئيس   

اريخ : عضو مجلس االداره والعضو ، ت -رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ، والسيد / عاصم محمد عبد اللطيف عبد الحليم 

422برقم       25255223  

عضو مجلس  -والسيد/ محمد سمير زكى محمد  -المنتدب   عاصم محمد عبد اللطيف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  697

لشركة عضو مجلس االدارة ، مجتمعين او منفردين حق االداره والتوقيع عن ا -والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان  -االدارة 

خدمى وعزل وكالء ومست و لهم الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة و على االخص تعيين ووقف

دات االذنية التجارية الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم وقبض و دفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السن

422برقم       25255223وابرام جميع العقود و المشارطات وتعديل النظام االساسى للشركة ، تاريخ :   

عضو  -والسيد/ محمد سمير زكى محمد  -بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  المنتدب  عبدالله بن على -  698

ع عن عضو مجلس االدارة ، مجتمعين او منفردين حق االداره والتوقي -والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان  -مجلس االدارة 

ء الداخلة ضمن غرض الشركة و على االخص تعيين ووقف وعزل وكالالشركة و لهم الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت 

كافة السندات  ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم وقبض و دفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد

422برقم       25255223 االذنية التجارية وابرام جميع العقود و المشارطات وتعديل النظام االساسى للشركة ، تاريخ :  

يد/ محمد والس -عبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالحليم  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  المنتدب  -  699

دين عضو مجلس االدارة ، مجتمعين او منفر -والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان  -عضو مجلس االدارة  -سمير زكى محمد 
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عيين ره والتوقيع عن الشركة و لهم الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة و على االخص تحق االدا

يل وبيع ووقف وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم وقبض و دفع كافة المبالغ وتوقيع وتحو

    25255223ام جميع العقود و المشارطات وتعديل النظام االساسى للشركة ، تاريخ : وتسديد كافة السندات االذنية التجارية وابر

422برقم     

 عضو -والسيد/ محمد سمير زكى محمد  -محمد عبدالجليل ابراهيم سلطان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  700

ع عن مجلس االدارة ، مجتمعين او منفردين حق االداره والتوقي عضو -والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان  -مجلس االدارة 

ء الشركة و لهم الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة و على االخص تعيين ووقف وعزل وكال

كافة السندات  ع وتسديدومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم وقبض و دفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبي

422برقم       25255223االذنية التجارية وابرام جميع العقود و المشارطات وتعديل النظام االساسى للشركة ، تاريخ :   

و عض -والسيد/ محمد سمير زكى محمد  -محمد بن علي بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  701

ع عن عضو مجلس االدارة ، مجتمعين او منفردين حق االداره والتوقي -لسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان وا -مجلس االدارة 

ء الشركة و لهم الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة و على االخص تعيين ووقف وعزل وكال

كافة السندات  وقبض و دفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديدومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم 

422برقم       25255223االذنية التجارية وابرام جميع العقود و المشارطات وتعديل النظام االساسى للشركة ، تاريخ :   

عضو مجلس  -زكى محمد  والسيد/ محمد سمير -محمد سمير زكي محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المنتدب  -  702

لشركة عضو مجلس االدارة ، مجتمعين او منفردين حق االداره والتوقيع عن ا -والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان  -االدارة 

خدمى و لهم الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة و على االخص تعيين ووقف وعزل وكالء ومست

دات االذنية التجارية تحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم وقبض و دفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السنالشركة و

422برقم       25255223وابرام جميع العقود و المشارطات وتعديل النظام االساسى للشركة ، تاريخ :   

 -والسيد/ محمد سمير زكى محمد  -ة  عضو مجلس ادارة  المنتدب احمد عبدالرحمن الناصر عثمان علي  شركة مساهم -  703

عضو مجلس االدارة ، مجتمعين او منفردين حق االداره  -والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان  -عضو مجلس االدارة 

قف االخص تعيين وو والتوقيع عن الشركة و لهم الحق فى اجراء كافة العقود والمعامالت الداخلة ضمن غرض الشركة و على

يع وتسديد كافة وعزل وكالء ومستخدمى الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم ومكافآتهم وقبض و دفع كافة المبالغ وتوقيع وتحويل وب

422برقم       25255223السندات االذنية التجارية وابرام جميع العقود و المشارطات وتعديل النظام االساسى للشركة ، تاريخ :   

عقود  عاصم محمد عبد اللطيف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ، والتوقيع على -  704

العقارات االشتراك فى تأسيس الشركات وعقود التعديل ، كما لهم الحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع و المنقوالت و

كة  امام الغير لى تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق كما لهم الحق فى تمثيل الشرواالراضى والسيارات والتوقيع ع

ذية التابعة والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والوزارات واالجهزة التنفي

422برقم       25255223اريخ : للدولة والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع ، ت  

التوقيع عبدالله بن على بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ، و -  705

والت لمنقعلى عقود االشتراك فى تأسيس الشركات وعقود التعديل ، كما لهم الحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع و ا

مثيل الشركة  والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق كما لهم الحق فى ت

ة امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والوزارات واالجهز

422برقم       25255223دولة والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع ، تاريخ : التنفيذية التابعة لل  

عية العامة عبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالحليم  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  بعد موافقة الجم -  706

اد والمهمات ديل ، كما لهم الحق فى شراء جميع الموغير العادية ، والتوقيع على عقود االشتراك فى تأسيس الشركات وعقود التع

ثيق كما لهم والبضائع و المنقوالت والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتو

الرسمية ة والغير حكومية والحق فى تمثيل الشركة  امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومي

422برقم       25255223والوزارات واالجهزة التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع ، تاريخ :   

 يع علىمحمد عبدالجليل ابراهيم سلطان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ، والتوق -  707

والت عقود االشتراك فى تأسيس الشركات وعقود التعديل ، كما لهم الحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع و المنق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 159 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

مثيل الشركة  والعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق كما لهم الحق فى ت

ة ة والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والوزارات واالجهزامام الغير والتوقيع عن الشرك

422برقم       25255223التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع ، تاريخ :   

قيع على لجمعية العامة غير العادية ، والتومحمد بن علي بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعد موافقة ا -  708

والت عقود االشتراك فى تأسيس الشركات وعقود التعديل ، كما لهم الحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع و المنق

ثيل الشركة  موالعقارات واالراضى والسيارات والتوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق كما لهم الحق فى ت

ة امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والوزارات واالجهز

422برقم       25255223التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع ، تاريخ :   

قود مة  عضو مجلس ادارة  بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ، والتوقيع على عمحمد سمير زكي محمد  شركة مساه -  709

العقارات االشتراك فى تأسيس الشركات وعقود التعديل ، كما لهم الحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع و المنقوالت و

كة  امام الغير قارى والتوثيق كما لهم الحق فى تمثيل الشرواالراضى والسيارات والتوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر الع

ذية التابعة والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والوزارات واالجهزة التنفي

422برقم       25255223للدولة والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع ، تاريخ :   

توقيع احمد عبدالرحمن الناصر عثمان علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية ، وال -  710

لمنقوالت على عقود االشتراك فى تأسيس الشركات وعقود التعديل ، كما لهم الحق فى شراء جميع المواد والمهمات والبضائع و ا

مثيل الشركة  والتوقيع على تلك العقود امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق كما لهم الحق فى ت والعقارات واالراضى والسيارات

ة امام الغير والتوقيع عن الشركة والتعامل باسمها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والرسمية والوزارات واالجهز

422برقم       25255223والقطاع ، تاريخ : التنفيذية التابعة للدولة والقطاع العام وقطاع االعمال   

عاصم محمد عبد اللطيف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة  -  711

لهيئة مار واالجمارك ووزارة السياحة والسجل التجارى و الشهرالعقارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة لالستث

ورية مصر العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمه

اصة بالشركة العربية والموانى والمطارات وكافة االجهزة التابعة لالحياء بكافة محافظات الجمهورية واستخراج كافة التراخيص الخ

422برقم       25255223الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة ، تاريخ : والتعامل مع   

ية عبدالله بن على بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنس -  712

لحة الضرائب والهيئة العامة ومصلحة الجمارك ووزارة السياحة والسجل التجارى و الشهرالعقارى والغرف التجارية ومص

ليات داخل لالستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنص

فة اوخارج جمهورية مصر العربية والموانى والمطارات وكافة االجهزة التابعة لالحياء بكافة محافظات الجمهورية واستخراج ك

422برقم       25255223التراخيص الخاصة بالشركة والتعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة ، تاريخ :   

عبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالحليم  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  الخاص ومصلحة  -  713

حة ة السياحة والسجل التجارى و الشهرالعقارى والغرف التجارية ومصلالجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة الجمارك ووزار

جميع السفارات الضرائب والهيئة العامة لالستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و

مهورية االجهزة التابعة لالحياء بكافة محافظات الجوالقنصليات داخل وخارج جمهورية مصر العربية والموانى والمطارات وكافة 

برقم       25255223واستخراج كافة التراخيص الخاصة بالشركة والتعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة ، تاريخ : 

422 

والهجرة والجنسية محمد عبدالجليل ابراهيم سلطان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الخاص ومصلحة الجوازات  -  714

ومصلحة الجمارك ووزارة السياحة والسجل التجارى و الشهرالعقارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة 

ليات داخل لالستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنص

افة مصر العربية والموانى والمطارات وكافة االجهزة التابعة لالحياء بكافة محافظات الجمهورية واستخراج كوخارج جمهورية 

422برقم       25255223التراخيص الخاصة بالشركة والتعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة ، تاريخ :   

محمد بن علي بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية  -  715

ومصلحة الجمارك ووزارة السياحة والسجل التجارى و الشهرالعقارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة 
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 160 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

ليات داخل ئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصلالستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و الهي

افة وخارج جمهورية مصر العربية والموانى والمطارات وكافة االجهزة التابعة لالحياء بكافة محافظات الجمهورية واستخراج ك

422برقم       25255223ة ، تاريخ : التراخيص الخاصة بالشركة والتعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئ  

محمد سمير زكي محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ومصلحة  -  716

مار والهيئة الجمارك ووزارة السياحة والسجل التجارى و الشهرالعقارى والغرف التجارية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة لالستث

ورية مصر عامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنصليات داخل وخارج جمهال

اصة بالشركة العربية والموانى والمطارات وكافة االجهزة التابعة لالحياء بكافة محافظات الجمهورية واستخراج كافة التراخيص الخ

422برقم       25255223لعامة للتنمية الصناعية وهيئة ، تاريخ : والتعامل مع الهيئة ا  

احمد عبدالرحمن الناصر عثمان علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الخاص ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية  -  717

رائب والهيئة العامة ومصلحة الجمارك ووزارة السياحة والسجل التجارى و الشهرالعقارى والغرف التجارية ومصلحة الض

ليات داخل لالستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجميع السفارات والقنص

افة وخارج جمهورية مصر العربية والموانى والمطارات وكافة االجهزة التابعة لالحياء بكافة محافظات الجمهورية واستخراج ك

422برقم       25255223اخيص الخاصة بالشركة والتعامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة ، تاريخ : التر  

عاصم محمد عبد اللطيف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العاشر من  -  718

ع على رج من حق فتح الحسابات باسم الشركة وحق السحب وااليداع والتوقياما اعمال البنوك العاملة في مصر والخا  -رمضان 

لة وبيع السيارات الشيكات والتوقيع على عقود القرض والرهن ، والبيع والتصرف بالبيع في كافة اصول الشركة الثابته والمنقو

تراض والرهن ة ، وحق التوقيع على عقود االقالمملوكة للشركة واألتوبيسات وكذلك بيع كافة العقارات واألراضي المملوكة للشرك

422برقم       25255223لصالح البنوك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك ، تاريخ :   

لعاشر عبدالله بن على بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة ا -  719

قيع على اما اعمال البنوك العاملة في مصر والخارج من حق فتح الحسابات باسم الشركة وحق السحب وااليداع والتو  -ن من رمضا

لة وبيع السيارات الشيكات والتوقيع على عقود القرض والرهن ، والبيع والتصرف بالبيع في كافة اصول الشركة الثابته والمنقو

تراض والرهن بيع كافة العقارات واألراضي المملوكة للشركة ، وحق التوقيع على عقود االق المملوكة للشركة واألتوبيسات وكذلك

422برقم       25255223لصالح البنوك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك ، تاريخ :   

انية ومنتدب  المجتمعات العمرعبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالحليم  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعض -  720

وحق  اما اعمال البنوك العاملة في مصر والخارج من حق فتح الحسابات باسم الشركة  -الجديدة وجهاز مدينة العاشر من رمضان 

ابته ة اصول الشركة الثالسحب وااليداع والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود القرض والرهن ، والبيع والتصرف بالبيع في كاف

حق التوقيع على والمنقولة وبيع السيارات المملوكة للشركة واألتوبيسات وكذلك بيع كافة العقارات واألراضي المملوكة للشركة ، و

422برقم       25255223عقود االقتراض والرهن لصالح البنوك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك ، تاريخ :   

ر من ليل ابراهيم سلطان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العاشمحمد عبدالج -  721

ع على اما اعمال البنوك العاملة في مصر والخارج من حق فتح الحسابات باسم الشركة وحق السحب وااليداع والتوقي  -رمضان 

لة وبيع السيارات ع والتصرف بالبيع في كافة اصول الشركة الثابته والمنقوالشيكات والتوقيع على عقود القرض والرهن ، والبي

تراض والرهن المملوكة للشركة واألتوبيسات وكذلك بيع كافة العقارات واألراضي المملوكة للشركة ، وحق التوقيع على عقود االق

422برقم       52552232لصالح البنوك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك ، تاريخ :   

ر من محمد بن علي بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العاش -  722

ع على اما اعمال البنوك العاملة في مصر والخارج من حق فتح الحسابات باسم الشركة وحق السحب وااليداع والتوقي  -رمضان 

لة وبيع السيارات والتوقيع على عقود القرض والرهن ، والبيع والتصرف بالبيع في كافة اصول الشركة الثابته والمنقوالشيكات 

تراض والرهن المملوكة للشركة واألتوبيسات وكذلك بيع كافة العقارات واألراضي المملوكة للشركة ، وحق التوقيع على عقود االق

422برقم       25255223قارى والتوثيق وامام البنوك ، تاريخ : لصالح البنوك امام مصلحة الشهر الع  

 محمد سمير زكي محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العاشر من رمضان -  723

لشيكات وااليداع والتوقيع على ااما اعمال البنوك العاملة في مصر والخارج من حق فتح الحسابات باسم الشركة وحق السحب   -

لسيارات المملوكة والتوقيع على عقود القرض والرهن ، والبيع والتصرف بالبيع في كافة اصول الشركة الثابته والمنقولة وبيع ا
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لح الرهن لصاللشركة واألتوبيسات وكذلك بيع كافة العقارات واألراضي المملوكة للشركة ، وحق التوقيع على عقود االقتراض و

422برقم       25255223البنوك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك ، تاريخ :   

احمد عبدالرحمن الناصر عثمان علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة  -  724

اع ج من حق فتح الحسابات باسم الشركة وحق السحب وااليداما اعمال البنوك العاملة في مصر والخار  -العاشر من رمضان 

لثابته والمنقولة وبيع والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود القرض والرهن ، والبيع والتصرف بالبيع في كافة اصول الشركة ا

عقود االقتراض  ، وحق التوقيع على السيارات المملوكة للشركة واألتوبيسات وكذلك بيع كافة العقارات واألراضي المملوكة للشركة

422برقم       25255223والرهن لصالح البنوك امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وامام البنوك ، تاريخ :   

يل عاصم محمد عبد اللطيف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ، وحق كفالة الغير والشركات الشقيقة والحق فى توك -  725

الشرف رئيس لسادة المحامين والمحاسبين فى كل أو بعض ماذكر ،  فتكون للسيد /عبد الله بن علي بن عبيد بوتفويض الغير وا

يد/ عاصم مجلس االدارة و السيد / عبد اللطيف محمد عبد اللطيف عبد الحليم ، نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب والس

 -محمد  ويكون للسيدين / محمد سمير زكى -و العضو المنتدب ، منفردين  محمد عبد اللطيف عبد الحليم ، عضو مجلس االدارة

422برقم       25255223، تاريخ :  -والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان -عضو مجلس ادارة الشركه   

الحق فى الشقيقة و عبدالله بن على بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ، وحق كفالة الغير والشركات -  726

ن عبيد بالشرف توكيل وتفويض الغير والسادة المحامين والمحاسبين فى كل أو بعض ماذكر ،  فتكون للسيد /عبد الله بن علي ب

ب والسيد/ رئيس مجلس االدارة و السيد / عبد اللطيف محمد عبد اللطيف عبد الحليم ، نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتد

ر زكى ويكون للسيدين / محمد سمي -بد اللطيف عبد الحليم ، عضو مجلس االدارة و العضو المنتدب ، منفردين عاصم محمد ع

422برقم       25255223، تاريخ :  -والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان -عضو مجلس ادارة الشركه  -محمد   

ير نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  ، وحق كفالة الغ عبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالحليم  شركة مساهمة  -  727

ون للسيد /عبد الله والشركات الشقيقة والحق فى توكيل وتفويض الغير والسادة المحامين والمحاسبين فى كل أو بعض ماذكر ،  فتك

جلس االدارة ، نائب رئيس مبن علي بن عبيد بالشرف رئيس مجلس االدارة و السيد / عبد اللطيف محمد عبد اللطيف عبد الحليم 

كون للسيدين وي -والعضو المنتدب والسيد/ عاصم محمد عبد اللطيف عبد الحليم ، عضو مجلس االدارة و العضو المنتدب ، منفردين 

    25255223، تاريخ :  -والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان -عضو مجلس ادارة الشركه  -/ محمد سمير زكى محمد 

422برقم     

ى محمد عبدالجليل ابراهيم سلطان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ، وحق كفالة الغير والشركات الشقيقة والحق ف -  728

ن عبيد بالشرف توكيل وتفويض الغير والسادة المحامين والمحاسبين فى كل أو بعض ماذكر ،  فتكون للسيد /عبد الله بن علي ب

ب والسيد/ بد اللطيف محمد عبد اللطيف عبد الحليم ، نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدرئيس مجلس االدارة و السيد / ع

ر زكى ويكون للسيدين / محمد سمي -عاصم محمد عبد اللطيف عبد الحليم ، عضو مجلس االدارة و العضو المنتدب ، منفردين 

422برقم       25255223، تاريخ :  -عثمان والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر -عضو مجلس ادارة الشركه  -محمد   

فى  محمد بن علي بن عبيد بالشرف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ، وحق كفالة الغير والشركات الشقيقة والحق -  729

الشرف ن عبيد بتوكيل وتفويض الغير والسادة المحامين والمحاسبين فى كل أو بعض ماذكر ،  فتكون للسيد /عبد الله بن علي ب

ب والسيد/ رئيس مجلس االدارة و السيد / عبد اللطيف محمد عبد اللطيف عبد الحليم ، نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتد

ر زكى ويكون للسيدين / محمد سمي -عاصم محمد عبد اللطيف عبد الحليم ، عضو مجلس االدارة و العضو المنتدب ، منفردين 

422برقم       25255223، تاريخ :  -والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان -ه عضو مجلس ادارة الشرك -محمد   

 محمد سمير زكي محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ، وحق كفالة الغير والشركات الشقيقة والحق فى توكيل -  730

الشرف رئيس /عبد الله بن علي بن عبيد ب وتفويض الغير والسادة المحامين والمحاسبين فى كل أو بعض ماذكر ،  فتكون للسيد

يد/ عاصم مجلس االدارة و السيد / عبد اللطيف محمد عبد اللطيف عبد الحليم ، نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب والس

 -محمد  ويكون للسيدين / محمد سمير زكى -محمد عبد اللطيف عبد الحليم ، عضو مجلس االدارة و العضو المنتدب ، منفردين 

422برقم       25255223، تاريخ :  -والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان -عضو مجلس ادارة الشركه   

حق فى احمد عبدالرحمن الناصر عثمان علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ، وحق كفالة الغير والشركات الشقيقة وال -  731

ن عبيد بالشرف حاسبين فى كل أو بعض ماذكر ،  فتكون للسيد /عبد الله بن علي بتوكيل وتفويض الغير والسادة المحامين والم

ب والسيد/ رئيس مجلس االدارة و السيد / عبد اللطيف محمد عبد اللطيف عبد الحليم ، نائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتد
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ر زكى ويكون للسيدين / محمد سمي -منفردين عاصم محمد عبد اللطيف عبد الحليم ، عضو مجلس االدارة و العضو المنتدب ، 

422برقم       25255223، تاريخ :  -والسيد / احمد عبد الرحمن الناصر عثمان -عضو مجلس ادارة الشركه  -محمد   

ع مجتمعان الحق في  التعامل م -عاصم محمد عبد اللطيف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة الشركه  -  732

 -سلطان  ويكون للسيد / محمد عبد الجليل ابراهيم -ة البنوك والسحب و االيداع في حدود ثالثمائة الف جنية مصري الغير كاف

مام هيئة عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  كافة الصالحيات االدارية فى ادارة الشركة وذلك بالتوقيع نيابة عن الشركة أ

ناعية أمام كافة الوحدات المحلية و جهاز مدينة العاشر من رمضان وأمام الهيئة العامة للتنمية الصالمجتمعات العمرانية الجديدة و 

   25255223ومصلحة الجمارك والرقابة العامة على الصادرات و الواردات و جميع جمارك جمهورية مصر العربية  . ، تاريخ : 

422برقم      

ي  مجتمعان الحق ف -كة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة الشركه عبدالله بن على بن عبيد بالشرف  شر -  733

يل ابراهيم ويكون للسيد / محمد عبد الجل -التعامل مع كافة البنوك والسحب و االيداع في حدود ثالثمائة الف جنية مصري الغير 

لشركة أمام ادارة الشركة وذلك بالتوقيع نيابة عن اعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  كافة الصالحيات االدارية فى  -سلطان 

ة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و أمام كافة الوحدات المحلية و جهاز مدينة العاشر من رمضان وأمام الهيئة العامة للتنمي

 لعربية  . ، تاريخ :الصناعية ومصلحة الجمارك والرقابة العامة على الصادرات و الواردات و جميع جمارك جمهورية مصر ا

422برقم       25255223  

الشركه  عبداللطيف محمد عبداللطيف عبدالحليم  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  عضو مجلس ادارة -  734

لسيد / محمد ل ويكون -مجتمعان الحق في  التعامل مع كافة البنوك والسحب و االيداع في حدود ثالثمائة الف جنية مصري الغير  -

التوقيع عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  كافة الصالحيات االدارية فى ادارة الشركة وذلك ب -عبد الجليل ابراهيم سلطان 

الهيئة  نيابة عن الشركة أمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و أمام كافة الوحدات المحلية و جهاز مدينة العاشر من رمضان وأمام

ية  . ، عامة للتنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والرقابة العامة على الصادرات و الواردات و جميع جمارك جمهورية مصر العربال

422برقم       25255223تاريخ :   

مجتمعان الحق في   -محمد عبدالجليل ابراهيم سلطان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة الشركه  -  735

يل ابراهيم ويكون للسيد / محمد عبد الجل -عامل مع كافة البنوك والسحب و االيداع في حدود ثالثمائة الف جنية مصري الغير الت

لشركة أمام عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  كافة الصالحيات االدارية فى ادارة الشركة وذلك بالتوقيع نيابة عن ا -سلطان 

ة الجديدة و أمام كافة الوحدات المحلية و جهاز مدينة العاشر من رمضان وأمام الهيئة العامة للتنمي هيئة المجتمعات العمرانية

 الصناعية ومصلحة الجمارك والرقابة العامة على الصادرات و الواردات و جميع جمارك جمهورية مصر العربية  . ، تاريخ :

422برقم       25255223  

مجتمعان الحق في   -لشرف  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة الشركه محمد بن علي بن عبيد با -  736

يل ابراهيم ويكون للسيد / محمد عبد الجل -التعامل مع كافة البنوك والسحب و االيداع في حدود ثالثمائة الف جنية مصري الغير 

لشركة أمام رية فى ادارة الشركة وذلك بالتوقيع نيابة عن اعضو مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  كافة الصالحيات االدا -سلطان 

ة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و أمام كافة الوحدات المحلية و جهاز مدينة العاشر من رمضان وأمام الهيئة العامة للتنمي

 ة مصر العربية  . ، تاريخ :الصناعية ومصلحة الجمارك والرقابة العامة على الصادرات و الواردات و جميع جمارك جمهوري

422برقم       25255223  

مجتمعان الحق في  التعامل مع  -محمد سمير زكي محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة الشركه  -  737

 -سلطان  ابراهيمويكون للسيد / محمد عبد الجليل  -كافة البنوك والسحب و االيداع في حدود ثالثمائة الف جنية مصري الغير 

مام هيئة عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  كافة الصالحيات االدارية فى ادارة الشركة وذلك بالتوقيع نيابة عن الشركة أ

ناعية المجتمعات العمرانية الجديدة و أمام كافة الوحدات المحلية و جهاز مدينة العاشر من رمضان وأمام الهيئة العامة للتنمية الص

   25255223لحة الجمارك والرقابة العامة على الصادرات و الواردات و جميع جمارك جمهورية مصر العربية  . ، تاريخ : ومص

422برقم      

 مجتمعان الحق في -احمد عبدالرحمن الناصر عثمان علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو مجلس ادارة الشركه  -  738

ليل ابراهيم ويكون للسيد / محمد عبد الج -لسحب و االيداع في حدود ثالثمائة الف جنية مصري الغير التعامل مع كافة البنوك وا 

لشركة أمام عضو مجلس االدارة والعضو المنتدب ،  كافة الصالحيات االدارية فى ادارة الشركة وذلك بالتوقيع نيابة عن ا -سلطان 

ة لوحدات المحلية و جهاز مدينة العاشر من رمضان وأمام الهيئة العامة للتنميهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و أمام كافة ا
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 الصناعية ومصلحة الجمارك والرقابة العامة على الصادرات و الواردات و جميع جمارك جمهورية مصر العربية  . ، تاريخ :

422برقم       25255223  

مد جبل و شريك متخارج  وللشريك / السيد محمد صبري عطية مح ايمن حنفي محمود عبدالسالم  توصية بسيطة  مدير -  739

اري والشهر منفردا الحق في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التج

دات وكافة رقابة علي الصادرات والوارالعقاري والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة لل

لحق الجهات المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له ا

1322برقم       25255223بالبيع والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ :   

مد جبل د عبدالسالم  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محايمن حنفي محمو -  740

اري والشهر منفردا الحق في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التج

دات وكافة رفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارالعقاري والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغ

لحق الجهات المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له ا

1322م   برق    25255223بالبيع والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ :   

مد جبل ايمن حنفي محمود عبدالسالم  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  وللشريك / السيد محمد صبري عطية مح -  741

اري والشهر منفردا الحق في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التج

دات وكافة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوار العقاري والهيئة العامة

لحق الجهات المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له ا

1322برقم       25255223ردا. ، تاريخ : بالبيع والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منف  

بل ايمن حنفي محمود عبدالسالم  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد ج -  742

والشهر اري منفردا الحق في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التج

دات وكافة العقاري والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوار

لحق الجهات المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له ا

1322برقم       25255223االقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ : بالبيع والرهن و  

بل ايمن حنفي محمود عبدالسالم  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد ج -  743

اري والشهر العام والخاص والسجل التج منفردا الحق في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع

دات وكافة العقاري والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوار

لحق وكذلك له االجهات المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة 

1322برقم       25255223بالبيع والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ :   

بل ايمن حنفي محمود عبدالسالم  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد ج -  744

اري والشهر منفردا الحق في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التج

دات وكافة ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوار العقاري والهيئة العامة لالستثمار

لحق الجهات المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له ا

1322برقم       25255223يخ : بالبيع والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تار  

جبل  السيد محمد صبري عطيه محمد جبل  توصية بسيطة  مدير و شريك  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد -  745

اري والشهر منفردا الحق في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التج

دات وكافة ري والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوارالعقا

لحق الجهات المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له ا

1322برقم       25255223ع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ : بالبيع والرهن واالقتراض وبي  

جبل  السيد محمد صبري عطيه محمد جبل  توصية بسيطة  مدير و شريك  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد -  746

اري والشهر والسجل التجمنفردا الحق في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص 

دات وكافة العقاري والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوار
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لحق الجهات المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له ا

1322برقم       25255223بالبيع والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ :   

جبل  السيد محمد صبري عطيه محمد جبل  توصية بسيطة  مدير و شريك  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد -  747

اري والشهر كومية والقطاع العام والخاص والسجل التجمنفردا الحق في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الح

دات وكافة العقاري والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوار

لحق اهداف الشركة وكذلك له االجهات المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق 

1322برقم       25255223بالبيع والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ :   

ل السيد محمد صبري عطيه محمد جبل  شركة تضامن  مدير و شريك  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد جب -  748

اري والشهر والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التجمنفردا الحق في االدارة والتوقيع لدي البنوك 

دات وكافة العقاري والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوار

لحق من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له االجهات المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم 

1322برقم       25255223بالبيع والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ :   

ل السيد محمد صبري عطيه محمد جبل  شركة تضامن  مدير و شريك  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد جب -  749

اري والشهر دارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التجمنفردا الحق في اال

دات وكافة العقاري والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوار

لحق ارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له االجهات المعنية كما له كافة السلطات الد

1322برقم       25255223بالبيع والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ :   

ل محمد جبالسيد محمد صبري عطيه محمد جبل  شركة تضامن  مدير و شريك  وللشريك / السيد محمد صبري عطية  -  750

اري والشهر منفردا الحق في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التج

دات وكافة العقاري والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوار

لحق ية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له االجهات المعن

1322برقم       25255223بالبيع والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ :   

لحق سيد محمد صبري عطية محمد جبل منفردا اعادل محمد خفاجي  شركة تضامن  مدير و شريك متخارج  وللشريك / ال -  751

لعقاري في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التجاري والشهر ا

ة الجهات وكاف والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات

البيع المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له الحق ب

1322برقم       25255223والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ :   

لحق تخارج  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد جبل منفردا اعادل محمد خفاجي  شركة تضامن  مدير و شريك م -  752

لعقاري في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التجاري والشهر ا

ة الجهات الصادرات والواردات وكاف والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي

البيع المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له الحق ب

1322برقم       25255223والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ :   

لحق ضامن  مدير و شريك متخارج  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد جبل منفردا اعادل محمد خفاجي  شركة ت -  753

لعقاري في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التجاري والشهر ا

ة الجهات العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وكاف والهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة

البيع المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له الحق ب

1322برقم       25255223والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ :   

ردا الحق محمد خفاجي  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد جبل منف عادل -  754

لعقاري في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التجاري والشهر ا

ة الجهات رفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وكافوالهيئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغ
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البيع المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له الحق ب

1322م   برق    25255223والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تاريخ :   

ردا الحق عادل محمد خفاجي  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد جبل منف -  755

لعقاري في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التجاري والشهر ا

ة الجهات ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وكاف والهيئة العامة لالستثمار

البيع المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له الحق ب

1322برقم       25255223يخ : والرهن واالقتراض وبيع اصول الشركة منفردا. ، تار  

ردا الحق عادل محمد خفاجي  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  وللشريك / السيد محمد صبري عطية محمد جبل منف -  756

لعقاري في االدارة والتوقيع لدي البنوك والهيئات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام والخاص والسجل التجاري والشهر ا

ة الجهات يئة العامة لالستثمار ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وكافواله

البيع المعنية كما له كافة السلطات الدارة الشركة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لتحقيق اهداف الشركة وكذلك له الحق ب

1322برقم       25255223الشركة منفردا. ، تاريخ : والرهن واالقتراض وبيع اصول   

2522برقم       25255222احمد جبريل حفني عبدالحكيم  توصية بسيطة  مدير و شريك   ، تاريخ :  -  757  

2522برقم       25255222احمد جبريل حفني عبدالحكيم  توصية بسيطة  مدير و شريك   ، تاريخ :  -  758  

2522برقم       25255222محمود مسلم  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج   ، تاريخ :  ايهاب لطفى -  759  

2522برقم       25255222ايهاب لطفى محمود مسلم  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج   ، تاريخ :  -  760  

ردين الشركة في عالقتها مع الغير ولهما منفمحمد هشام محمد إبراهيم قنديل  ذات مسئولية محدودة  مدير  يمثل المديران  -  761

حته في هذا الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او الئ

 .التنفيذية للجمعية العادية

قطاع الجهات الحكومية وغير الحكومية وال للمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع

د مرتباتهم العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحدي

2215برقم       25255235واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ، تاريخ :   

ن في هذا ولية محدودة  مدير  يمثل المديران الشركة في عالقتها مع الغير ولهما منفرديخالد محمد ابراهيم قنديل  ذات مسئ -  762

تنفيذية الصدد أوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ به صراحة عقد الشركة او القانون او الئحته ال

 .للجمعية العادية

قطاع اسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والللمديران منفردين او مجتمعين حق التعامل ب

د مرتباتهم العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك لهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحدي

2215برقم       25255235واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ، تاريخ :   

محمد هشام محمد إبراهيم قنديل  ذات مسئولية محدودة  مدير  وضمن اغراضها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك  -  763

ة صور والمصارف من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكاف

متلكاتها لى عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة ومالتعامل مع البنوك والمصارف ولهما الحق في التوقيع ع

يع وتسديد كافة العقارية واألراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وب

2215برقم       25255235، تاريخ : السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق   

 خالد محمد ابراهيم قنديل  ذات مسئولية محدودة  مدير  وضمن اغراضها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف -  764

عامل مع من سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدار خطابات وشهادات الضمان وكافة صور الت

عقارية وك والمصارف ولهما الحق في التوقيع على عقود الشراء واالقتراض والرهن والبيع الصول الشركة وممتلكاتها الالبن

ديد كافة السندات واألراضي والسيارات والمنقوالت باسم الشركة ولصالحها ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتس

2215برقم       25255235قود والمشارطات والصفقات التي تتعلق ، تاريخ : االذنية والتجارية وابرام كافة الع  
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 166 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

شركة محمد هشام محمد إبراهيم قنديل  ذات مسئولية محدودة  مدير  بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل , وكل ذلك باسم ال -  765

2215برقم       25255235تاريخ :  وضمن اغراضها ولهما الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ،  

ة وضمن خالد محمد ابراهيم قنديل  ذات مسئولية محدودة  مدير  بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل , وكل ذلك باسم الشرك -  766

2215برقم       25255235اغراضها ولهما الحق في توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

 دخول  شريك غير مدير مذكور بالعقد ، تاريخ : -ذات مسئولية محدودة  خروج  شريك غير مدير مذكور بالعقد   0 -  767

3221برقم       25255235  

ر بصفته محمود نعسان باكير  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  والعضو المنتدب....تفويض السيد / محمود نعسان باكي -  768

اع العام نفرداً في التعامل بإسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطرئيس مجلس اإلدارة  م

 وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وإيداع وفتح

    

تعامل مع السجل م الشركة والتوقيع أمام مصلحة الشهر العقاري والحسابات والتوقيع علي الشيكات والتوقيع علي عقود الشراء بإس

0503برقم       25255235التجاري والغرفة التجارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ، تاريخ :   

 وجميعمحمود نعسان باكير  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجميع أجهزتها  -  769

اتهم إداراتها ومصلحة الضرائب بجميع أنواعها والمرور ، وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتب

ن لصالح وأجورهم وله الحق في قبض المبالغ ، وله الحق في كافة التعامالت التي تتعلق بكافة صور الرهن واالقتراض والره

له حق توكيل أو للغير ، وله حق البيع والتنازل ألصول وممتلكات الشركة العقارية والسيارات ، والبنوك أو البنك األهلي المصري 

0503برقم       25255235الغير في كل أو بعض ما ذكر ، وبشأن التوقيع علي عقود صيانة ، تاريخ :   

ود محمود نعسان باكير  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  وشراء المعدات وخطوط اإلنتاج فيلزم توقيع السيد / محم -  770

ه نائب رئيس نعسان باكير بصفته رئيس مجلس اإلدارة مجتمعاً أو منفرداً مع توقيع السيد / محمد مصطفي محمد مصطفي بصفت

د نعسان باكير د التسويق والصفقات لتسويق منتجات الشركة يلزم توقيع السيد / محمومجلس اإلدارة ، وبشأن التوقيع علي عقو

لحق في بصفته رئيس مجلس اإلدارة مجتمعاً أو منفرداً مع توقيع السيد / أحمد محمد علي عبد النبي  ولجميع أعضاء المجلس ا

0503م   برق    25255235توكيل أو تفويض الغير في حدود اختصاصاته . ، تاريخ :   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  
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، تاريخ :  1324  2520/4/11احبها سامح عبدالشهيد ابراهيم  ساري حتي المصرى للعدد ومستلزمات الديكور لص -  1

201برقم       25255250  

برقم       25255252، تاريخ :  1250السما للمنتجات الغذائية واالستيراد والتصدير لصاحبها خالد حسينى محمد الهادى     -  2

1132 

1024برقم       25255212، تاريخ :  1204ين    شاهين للبالستيك لصاحبها حسن محمد محمد شاه -  3  

1524برقم       25255212، تاريخ :  1210الفا كيم لصاحبها احمد ابراهيم محمود على كوتة     -  4  

 25255212، تاريخ :  1210تعديل االسم التجارى : الفا كيم للصناعات الكيماويه لصاحبها احمد ابراهيم محمود على كوتة     -  5

1524برقم        

1222برقم       25255212، تاريخ :  1230عيد صبحى عبد الشهيد ابراهيم     -  6  

، تاريخ  1232لصاحبتها سوزان ابراهيم حامد الزينى     WORLD GLASS وورلد جالس لتجارة وتوريد جميع انواع الزجاج -  7

252برقم       25255212:   

، تاريخ :  1222  2520/0/3صاحبها محمد ابراهيم عبدالحليم محمد السيد  ساري حتي ار.ام للتوريدات العمومية ل -  8

201برقم       25255212  

320برقم       25255212، تاريخ :  1245يوتيلتى لالنظمة المتطورة لصاحبها صادق الشرقاوى ابراهيم شرود     -  9  

320برقم       25255212، تاريخ :  1241ى ابراهيم شرود    يوتيلتى لالنظمة المتطورة لصاحبها صادق الشرقاو -  10  

221برقم       25255235، تاريخ :  1203االتحاد لتشغيل وتشكيل المعادن لصاحبها زاهر جالل محمد على     -  11  

1222رقم   ب    25255235، تاريخ :  1232الرودينا للمالبس الجاهزة لصاحبتها نرمين فتحى محمد الدمرداش     -  12  

120برقم       25255235، تاريخ :  1203العربية االلمانية لتصنيع المواد الغذائية لصاحبها ايمن حسن فريد حسن     -  13  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1522برقم       25255254، تاريخ :  1332  2520/2/4محمد هالل جمال عبده وشريكيه  ساري حتي  -  1  

1522برقم       25255254، تاريخ :  1332  2520/2/4محمد هالل جمال عبده وشريكته  ساري حتي  -  2  

 25255250، تاريخ :  1322  2520/2/20 )ش.م.م(  ساري حتي Global Food Investment العالمية لالستثمار الغذائي -  3

1122برقم        

1502برقم       25255215، تاريخ :  1225إيجى دات للتجارة والتوزيع ) ش.م.م (     -  4  

1125برقم       25255211، تاريخ :  1244  2520/2/1محمد ديب جمال اشرم وشريكيه  ساري حتي  -  5  

3332برقم       25255211، تاريخ :  1232له عاصي وشركاه    شركة محمود عبدالوهاب عبدال -  6  

1553برقم       25255212، تاريخ :  1202  2520/0/23خالد واكد وشريكيه  ساري حتي  -  7  
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 168 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

2325برقم       25255213، تاريخ :  1223اشرف عبدالعزيز صالح عزب وشريكيه     -  8  

2325برقم       25255213، تاريخ :  1223يكه    شركة اشرف عبدالعزيز صالح عزب وشر -  9  

242برقم       25255213، تاريخ :  1222شركة حلواني اخوان)ش.م.م(     -  10  

331برقم       25255212، تاريخ :  1215)ش.م.م(     G GROUP جى جروب للصناعات النسيجية -  11  

1150برقم       25255212، تاريخ :  1225) ش.ذ.م.م (     HABI Tex For Textile هابى تيكس للصناعات النسيجية -  12  

222برقم       25255212، تاريخ :  1233شركة جى بى اس للطبع والنشر والتوزيع ) ش.م.م (     -  13  

5214برقم       25255223، تاريخ :  1223المهدي لتجفيف الحاصالت الزراعية رفعت ابراهيم المهدي وشركاه     -  14  

1523برقم       25255220، تاريخ :  1222اياد سعيد ابراهيم حبوب وشركاه     -  15  

225برقم       25255223، تاريخ :  1215)ش.م.م(     Tanit Industrial co تانيت للصناعات المعدنية -  16  

1122 برقم      25255231، تاريخ :  1222احمد السيد يوسف عبدالرحيم وشريكه     -  17  

1122برقم       25255231، تاريخ :  1222احمد السيد يوسف عبدالرحيم وشركاه     -  18  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

ونيا للشركة علي احمد عاطف عبدالنبي وشريكه  وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ احمد عاطف عبدالنبي مصفيا قان -  1

2521برقم       25255250، تاريخ :  2525/2/0ان تكون مدة التصفية عام من تاريخ   

برقم       25255212ئية ) ش.م.م(  تجديد الرهن التجاري لصالح البنك االهلي المصري ، تاريخ : الشرقية للضفائر الكهربا -  2

0423 

2برقم       25255212شركة شوالي تكس للغزل والنسيج  رهن تجاري لصالح البنك االهلي المصري ، تاريخ :  -  3  
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د الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/احمد محمد محمد محمو )ش.ذ.م.م.(  وضع SSG المصرية االيطالية للصناعات المعدنية -  4

4223برقم       25255235، تاريخ :  35-2-2525سعيد جادو مصفيا للشركة علي ان تكون مدة التصفية خالل عام من تاريخ   

، تاريخ :  2-11-2512خ تراست للصناعات المعدنية والخشبية )ش.ذ.م.م(  الموافقة علي مد مدة التصفية لمدة عام من تاري -  5

3232برقم       25255235  

) ش.ذ.م.م (   German Company For Metal Augers And Laser الشركة االلمانية للحلزونات المعدنية والليزر -  6

خالل  ة التصفيةالموافقة علي وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ احمد فؤاد عثمان حسن مصفيا للشركة علي ان تكون مد

3433برقم       25255231، تاريخ :  31-2-2525عام من تاريخ   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


