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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

، قيد فى  1011110111الوطنيه لالنتاج الحيوانى لصاحبتها نعيمه عبدالحليم موسى ياسين  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

مع  و اللحومعن تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين ا 7239برقم  21211231

ا ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطه

الزاويه -المركز الرئيسى عزبة هاللى   - 

اله ،  وي  ، تاجر فرد ، رأس مالبدوى لالستثمار العقارى والمقاوالت العموميه لصاحبها عبدالظاهر سليمان عبدالظاهر بد -  2

والئحته التنفيذيه وفقا لجدول  2119لسنة  92عن عليها بقانون االستثمار رقم  7232برقم  21211231، قيد فى  01111110111

مه ص الالززمنى اليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخي

 - لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى الدوير

اله ،  البدوى لالستثمار العقارى والمقاوالت العموميه لصاحبها عبدالظاهر سليمان عبدالظاهر بدوي  ، تاجر فرد ، رأس م -  3

االستثمار العقارى  -:2119لسنة 92عن انشطه من داخل قانون االستثمار رقم 7232برقم  21211231، قيد فى  01111110111

ء مع مراعاة بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سينا

مشروعات االسكان  - 2 2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم 2119لسنة 301ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

واء اقيمت تم تاجير وحداتها بكامل الغراض السكن غير االدارى بشرط االيقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحده سكنيه سالتى ي

مشروعات ، بجهة : المركز الرئيسى الدوير - 3فى شكل بناء واحد او عدة ابنيه   - 

اله ،  عبدالظاهر بدوي  ، تاجر فرد ، رأس م البدوى لالستثمار العقارى والمقاوالت العموميه لصاحبها عبدالظاهر سليمان -  4

 -عن االسكان االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهه لمحدودى الدخل  7232برقم  21211231، قيد فى  01111110111

 المقاوالت العامه مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى - 4: 2119لسنة  92انشطه من خارج قانون االستثمار رقم 

ه بقانون وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارد 92مستقل لالنشطه الوارده بقانون 

لشركه وال تتمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد ا 2119لسنة 92االستثمار رقم 

الوارد بالمجاالت المنصوص ، بجهة : المركز الرئيسى الدوير بممارسة النشاط  - 

 21211210، قيد فى  1111110111االخوه لتشكيل المعادن لصاحبها محمد كمال شعبان على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

رارات نين واللوائح والقعن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع باب وشباك حديد وتشكيل معادن مع مراعاة احكام القوا 7212برقم 

مارسة وموقع م -الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى ساو 

 النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده

، قيد فى  0111110111ماله ،   االيمان لتعبئة المواد الغذائيه لصاحبتها ايمان ايمن عطيه كامل  ، تاجر فرد ، رأس -  6

القرارات اقامة وتشغيل مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائيه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و -عن  7213برقم  21211213

خلف راشد بة عز -الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئيسى منقباد 

وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده فى ج.م.ع - - 

، قيد فى  11111110111صديق على صديق محمد لصاحبها صديق على صديق محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

ع األراضي ستزراع و استزرااستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لال-1عن  7210برقم  21211219

دم طرق الري المستصلحة )ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخ

وما ورد بقرار رئيس  2119لسنة  301الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

حوم مع تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او الل - 2112لسنة  303قم الجمهورية ر

 - مراعاة احكام القوانين ، بجهة : المركز الرئيسى ش مصرف مهنى
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، قيد فى  11111111101صديق على صديق محمد لصاحبها صديق على صديق محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

اطها ، عن واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نش 7210برقم  21211219

 - بجهة : المركز الرئيسى ش مصرف مهنى

حبها وائل لصا Neo Geeks For Training and information Technology نيوجيكس لتكنولوجيا المعلومات والتدريب -  9

عن * انشطة من داخل قانون  7219برقم  21211219، قيد فى  011110111ابوسديره يونس سيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

اعمال  -2إنشاء وادارة مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات .  -1:  2119لسنة 92االستثمار 

ات اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيان -3نظم الحاسبات بمختلف انواعها . التوصيف والتصميم والتطوير ل

التجارة  -4 -:2119لسنة 92ونظم المعلومات االلكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها . ** انشطة من خارج قانون االستثمار رقم

سى قرية مسارهركز مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون ، بجهة : المركز الرئيااللكترونيه . مع االلتزام بإفراد حسابات مستقله وم  

- 

لصاحبها وائل  Neo Geeks For Training and information Technology نيوجيكس لتكنولوجيا المعلومات والتدريب -  10

وفى حالة عدم التزام  92عن  7219قم بر 21211219، قيد فى  011110111ابوسديره يونس سيف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  

وال تتمتع االنشطة خارج  2119لسنة 92الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم 

ص عليها ت المنصوقانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بهذا القانون . تتعهد المنشأه بممارسة النشاط الوارد بالمجاال

ائح والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجاوز عامين . مع مراعاة احكام القوانين واللو 2119لسنة 92بقانون االستثمار رقم 

رية مسارهوالقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئيسى ق  - 

، قيد فى  011110111توب كير لالنتاج الحيوانى لصاحبها محمود سيد محمد عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان  -1:  2119لسنة 92انشطة من داخل قانون االستثمار رقم -عن  7212برقم  21211213

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو  -2ن أو اللحوم. ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمي

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف واضافاتها  -4.  إقامة المزارع السمكية -3 أو اللحوم. التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين 

توريد االعالف . مع االلتزام بإفراد حسابات مستقله  -0:  2119لسنة 92بكافة انواعها . ** انشطة من خارج قانون االستثمار رقم 

تمده فى وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعية المع -المعلمين  -، بجهة : المركز الرئيسى خلف قاعة ريفيرا 

 - ج.م.ع

، قيد فى  011110111تاجر فرد ، رأس ماله ،  توب كير لالنتاج الحيوانى لصاحبها محمود سيد محمد عبدالسميع  ،  -  12

وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها  92عن ومركز مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون  7212برقم  21211213

ثمار بالضمانات والتتمتع االتشطة خارج قانون االست 2119لسنة 92فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم

 92رقم والحوافز الوارده بذات القانون . تتعهد المنشأه بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار

يه وعلى والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجاوز عامين . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السار 2119لسنة

ق وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناط -المعلمين  -الحصول ، بجهة : المركز الرئيسى خلف قاعة ريفيرا المنشاه 

 - الصناعية المعتمده فى ج.م.ع

، قيد فى  011110111توب كير لالنتاج الحيوانى لصاحبها محمود سيد محمد عبدالسميع  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

لمعلمين ا -عن على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى خلف قاعة ريفيرا  2721برقم  21211213

وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعية المعتمده فى ج.م.ع -  - 

، قيد فى  201110111 بارتنرز للتدريب والتطوير لصاحبتها اسماء جمال مصطفي محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  14

/أعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات 1...2119لسنه  92عن *انشطه من داخل قانون االستثمار  7233برقم  21211231

/إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من 2وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

/إنشاء وإدارة 4/إنشاء اوإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجية المعلومات .3ة وبيانات . صوت وصور

/حاضانات االعمال التكنولوجيه 0مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها . 

ز الرئيسي برج د/علي حمد نصر الدور الثاني ش الشيخ عمار الجالء/االنشطه ، بجهة : المرك3ودعم رياده االعمال   

، قيد فى  201110111بارتنرز للتدريب والتطوير لصاحبتها اسماء جمال مصطفي محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

لك رقمنه مي بما في ذعن المتعلقه بتحويل المحتوي التقليدي من صوت وصوره وبيانات الي محتوي رق 7233برقم  21211231
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/اقامه وتنظيم المعارض والموتمرات 9....2119لسنه  92المحتوي العلمي والثقافي والفني ..*انشطه من خارج قانون االستثمار 

لى مستقل والحفالت العامه بشرط استصدار التراخيص االزمه لكل معرض علي حده مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز ما

ط والئحته التنفيذيه وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسق 2119لسنة 92منصوص عليها بقانون االستثمار رقم لالنشطة ال

 حقها فى التمتع بالمزايا ، بجهة : المركز الرئيسي برج د/علي حمد نصر الدور الثاني ش الشيخ عمار الجالء

، قيد فى  201110111مصطفي محمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  بارتنرز للتدريب والتطوير لصاحبتها اسماء جمال  -  16

والئحته التنفيذيه . مع مراعاة احكام القوانين  2119لسنة 92عن والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم  7233برقم  21211231

ئيسي برج طها . ، بجهة : المركز الرواللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشا

 د/علي حمد نصر الدور الثاني ش الشيخ عمار الجالء

، قيد فى  011110111المحترف لالستثمار العقاري لصاحبها فهيم مندى فهيم اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

دى الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الواعن االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه  7211برقم  21211210

وماورد بقرار رئيس  2119لسنة 301القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ماورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

كافة  مع مراعاة تحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على 2112لسنة 303الجمهوريه رقم 

ش الفاروق عمر 3التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى   - 

، قيد فى  2011110111بيور اليف لمستحضرات التجميل لصاحبها ابانوب مالك عبده اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع  -1 -: 2119لسنة 92انشطة من داخل قانون االستثمار رقم -عن  7234برقم  21211229

اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االغذيه الخاصه واضافاتها  -2مستحضرات التجميل الكيميائيه والطبيه وصناعه الصابون . 

ه تصنيع مستحضرات التجميل الكيميائي -3 -:2119لسنة92والمكمالت الغذائيه ومكمالتها . * انشطة من خارج قانون االستثمار رقم

لتزام تصنيع االغذيه الخاصه واضافاتها والمكمالت الغذائيه ومكمالتها لدى الغير . مع اال -4والطبيه وصناعة الصابون لدى الغير . 

صناعى وموقع ممارسة النشاط ال -بنى مر  -بافراد حسابات مستقله ومركز ، بجهة : المركز الرئيسى بجوار ابراج السعوديين 

ه المعتمده فى ج.م.عاحدى المناطق الصناعي - 

، قيد فى  2011110111بيور اليف لمستحضرات التجميل لصاحبها ابانوب مالك عبده اسكندر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  19

وفى حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشرط يسقط حقها فى  92عن مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون 7234برقم  21211229

ز وال تتمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحواف 2119لسنة 92قانون االستثمار رقمالتمتع بالمزايا والحوافز الوارده ب

 2119لسنة 92الوارده بهذا القانون . تتعهد المنشأه بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 

لمنشأه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى ا والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجاوز عامين .

وموقع  - بنى مر -الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئيسى بجوار ابراج السعوديين 

 -ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده فى ج.م.ع

ر فرد ، ستشارات والدراسات المتخصصة واالستيراد والتصدير لصاحبها محمد عادل عبدالرحيم سليمان  ، تاجالجمل لال -  20

 -1-:2119لسنة 92عن انشطه من داخل قانون االستثمار رقم  7217برقم  21211211، قيد فى  0111110111رأس ماله ،  

انون انشطه من خارج ق -الت المعلومات واالتصاالت وتطويرها انشاء وادارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصه فى مجا

فى شان سجل المستوردين مع االلتزام  1722لسنة  121االستيراد والتصدير مع مراعاة القانون رقم  - 2 -:2119لسنة  92رقم 

كه بهذا الشرط يسقط حقها فى وفى حاله عدم التزام الشر 92بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون 

لسنة ، بجهة : المركز الرئيسى ش الشهيد عماد عبدالرحيم سليمان 92التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستقمار رقم   - 

 ر فرد ،الجمل لالستشارات والدراسات المتخصصة واالستيراد والتصدير لصاحبها محمد عادل عبدالرحيم سليمان  ، تاج -  21

والتتمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات  2119عن  7217برقم  21211211، قيد فى  0111110111رأس ماله ،  

لسنة  92رقم  تتعهد المنشاه بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار -والحوافز الوارده بذات القانون 

ى المنشاه لجدول زمنى اليتجاوز عامين مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلوالئحته التنفيذيه وفقا 2119

 - الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى ش الشهيد عماد عبدالرحيم سليمان

 21211224، قيد فى  011110111، تاجر فرد ، رأس ماله ،   عبدالله محمد شعبان بدر لصاحبها عبدالله محمد شعبان بدر  -  22

كام عن تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم مع مراعاة اح 7229برقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

مركز اشرة نشاطها ، بجهة : الالقوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمب

 الرئيسي دوينه

، قيد فى  011110111احمد حمدى عبدالغنى احمد لصاحبها احمد حمدى عبدالغنى احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

مع  ومعن تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللح 7223برقم  21211224

ا ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطه

 - المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط دوينه

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

اعمال تصميم  - 1: 2119لسنة 92دالحميد بدر وشريكه   شركة  ،  انشطه من داخل قانون االستثمار رقم محمود جابر عب -  1

ادخال البيانات على  - 2وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات االلكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها 

 -4: 2119لسنة  92انشطه من خارج قانون االستثمار رقم  -الت وخدمات االنترنت االتصا - 3الحاسبات وبالوسائل االلكترونيه 

وفى حالة عدم  92توصيل الطلبات الى المنازل مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون 

، عن انشطه من  7222برقم  21211224ت فى ،قيد 3111110111التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى   ،رأس مالها   

ات اعمال تصميم وانتاج البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلوم - 1: 2119لسنة 92داخل قانون االستثمار رقم 

 -ت وخدمات االنترنت االتصاال - 3ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونيه  - 2االلكترونيه وتشغيلها والتدريب عليها 

كز توصيل الطلبات الى المنازل مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومر -4: 2119لسنة  92انشطه من خارج قانون االستثمار رقم 

طوفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى ، بجهة : المركز الرئيسى مو 92مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون   - 

 2119لسنة  92محمود جابر عبدالحميد بدر وشريكه   شركة  ،  التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم  -  2

لوارد بالمجاالت والتتمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط ا

والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى اليتجاوز عامين مع مراعاة احكام  2119لسنة  92ن االستثمار رقم المنصوص عليها بقانو

   القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها

 2119لسنة  92المزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم ، عن التمتع ب 7222برقم  21211224،قيدت فى  3111110111

لوارد بالمجاالت والتتمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط ا

ول زمنى اليتجاوز عامين مع مراعاة احكام والئحته التنفيذيه وفقا لجد 2119لسنة  92المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 

مركز القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، بجهة : ال

 - الرئيسى موط

اقامة وتشغيل  -1:  2119ةلسن 92انشطة من داخل قانون االستثمار رقم  -شركة عامر احمد محمد خير وشريكته   شركة  ،    -  3

اقامة وتشغيل ثالجه لتخزين الحبوب والغالل  -2مصنع لطحن الحبوب والغالل وتعبئتها وانتاج الدقيق والطحين ودشها . 

عدد  مشروعات االسكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل الغراض السكن غير االدارى ، بشرط االيقل -3والحاصالت الزراعيه . 

مشروعات االسكان االجتماعى  -4ت عن خمسين وحدة سكنيه سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عدة ابنيه . تلك الوحدا

 21211231،قيدت فى  21111110111االستثمار العقارى   ،رأس مالها    -0ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودى الدخل . 

اقامة وتشغيل مصنع لطحن الحبوب والغالل  -1:  2119سنةل 92انشطة من داخل قانون االستثمار رقم  -، عن  7230برقم 

مشروعات  -3اقامة وتشغيل ثالجه لتخزين الحبوب والغالل والحاصالت الزراعيه .  -2وتعبئتها وانتاج الدقيق والطحين ودشها . 

دة سكنيه دات عن خمسين وحاالسكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل الغراض السكن غير االدارى ، بشرط االيقل عدد تلك الوح

مشروعات االسكان االجتماعى ومشروعات االسكان الموجهة لمحدودى الدخل .  -4سواء اقيمت فى شكل بناء واحد او عدة ابنيه . 

صناعيه وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق ال -ش تقسيم بيومى  -االستثمار العقارى ، بجهة : المركز الرئيسى  -0

ده فى ج.م.عالمعتم  - 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ج شركة عامر احمد محمد خير وشريكته   شركة  ،  بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائيه والمناطق خار -  4

ات البنيه االساسيه من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصاالت والجراجات متعددة الطوابق وعداد -3الوادى القديم . 

تشمل : )أ(  يارات وخطوط مترو االنفاق وخطوط المترو السطحية وانفاق السيارات ومحطات طلمبات الرى والتىتنظيم انتظار الس

الحره  اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصرف الصحى او الصرف الصناعى والتنقيه وتوصيالتها . )ب( انشاء الطرق

، عن  7230برقم  21211231،قيدت فى  21111110111،رأس مالها     والسريعه والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها . 

البنيه االساسيه من مياه شرب وصرف  -3بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديدة والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم . 

وط رات وخطوط مترو االنفاق وخطصحى وكهرباء وطرق واتصاالت والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيا

ف المترو السطحية وانفاق السيارات ومحطات طلمبات الرى والتى تشمل : )أ( اقامة او تشغيل وادارة وصيانة محطات الصر

لها وصيانتها . الصحى او الصرف الصناعى والتنقيه وتوصيالتها . )ب( انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسية وادارتها واستغال

.م.عوموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده فى ج -ش تقسيم بيومى  -بجهة : المركز الرئيسى ،   - 

)د(  . ( B.O.T ) شركة عامر احمد محمد خير وشريكته   شركة  ،  )ج( تصميم او انشاء او ادارة وتشغيل انفاق السيارات -  5

المتعددة الطوابق بنظام االنشاء والتشغيل واعادة التسليماقامة او ادارة وتشغيل الجراجات   (B.O.T)  سواء كانت تحت سطح االرض

فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظاماو   (B.O.T) . )ه( اعداد الدراسات والبحوث الفنيه واالقتصاديه ودراسات الجدوى  

لسكك الحديديه و(تصميم او انشاء او ادارة تشغيل او استغالل او صيانة خطوط اللمشروعات االستثماريه فى مجال البنيه االساسيه )

، عن )ج( تصميم او انشاء او  7230برقم  21211231،قيدت فى  21111110111وخطوط المترو بالداخل او   ،رأس مالها   

ادة متعددة الطوابق بنظام االنشاء والتشغيل واع)د( اقامة او ادارة وتشغيل الجراجات ال . ( B.O.T ) ادارة وتشغيل انفاق السيارات

فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظامسواء كانت تحت سطح االرض او  (B.O.T) التسليم  (B.O.T) . )ه( اعداد الدراسات  

اء او ادارة تصميم او انشوالبحوث الفنيه واالقتصاديه ودراسات الجدوى للمشروعات االستثماريه فى مجال البنيه االساسيه )و(

 -بيومى  ش تقسيم -تشغيل او استغالل او صيانة خطوط السكك الحديديه وخطوط المترو بالداخل او ، بجهة : المركز الرئيسى 

 - وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده فى ج.م.ع

كات خارج )ز(تشغيل وصيانة واستغالل وحدات طلمبات مياه الرى وشبشركة عامر احمد محمد خير وشريكته   شركة  ،  ال -  6

ويشمل ذلك تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل  - 9توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه لالستصالح واالستزراع 

ل اقامة او ادارة وتشغيل ويشم - 2وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقه على اختالف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها 

لعلميه المقرره فى وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنيه وا

، عن  7230برقم  21211231،قيدت فى  21111110111استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق   ،رأس مالها    - 7هذا الشان 

ستصالح رج )ز(تشغيل وصيانة واستغالل وحدات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها لالراضى المخصصه لالالخا

ف ويشمل ذلك تصميم او انشاء او انتاج او ادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقه على اختال - 9واالستزراع 

ا اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعهويشمل  - 2مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها 

استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق ،  - 7وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها وفقا للمعايير الفنيه والعلميه المقرره فى هذا الشان 

.م.عاعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده فى جوموقع ممارسة النشاط الصن -ش تقسيم بيومى  -بجهة : المركز الرئيسى   - 

تصلحه شركة عامر احمد محمد خير وشريكته   شركة  ،  االساسيخ التى تجعلها قابله لالستزراع واستزرؤاع االراضى المس -  7

حديثه فى ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى ال

وقرار رئيس  2119لسنة  30االستزراع وليس الرى بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

للحوم تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت اوااللبان او التسمين او ا -11 2112لسنة  303الجمهوريه رقم 

برقم  21211231،قيدت فى  21111110111الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج   ،رأس مالها   تربية جميع انواع  - 11

ن ان تكون ، عن االساسيخ التى تجعلها قابله لالستزراع واستزرؤاع االراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتي 7230

ق الغمر الحديثه فى االستزراع وليس الرى بطرياالراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى 

تربية  -11 2112لسنة  303وقرار رئيس الجمهوريه رقم  2119لسنة  30فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

ع الدواجن والطيور تربية جميع انوا - 11جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت اوااللبان او التسمين او اللحوم 

ناعيه وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الص -ش تقسيم بيومى  -سواء كان ذلك النتاج ، بجهة : المركز الرئيسى 

 - المعتمده فى ج.م.ع

اقامة  - 12شركة عامر احمد محمد خير وشريكته   شركة  ،  السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -  8

اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة  - 10الهندسه الوراثيه فى المجاالت النباتيه والحيوانيه  - 14تربية الخيول  -13المزارع السمكيه 
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 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ج قانون انشطه من خار -محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للالاضة المخصصه لالستصالح واالستزراع  

فى شان  121االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم  - 2119113لسنة  92االستثمار رقم 

، عن السالالت  7230برقم  21211231،قيدت فى  21111110111،رأس مالها      9سجل المستوردين والمعدل بالقانون رقم 

الهندسه الوراثيه فى  - 14تربية الخيول  -13اقامة المزارع السمكيه  - 12او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم 

اقامة او ادارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها  - 10المجاالت النباتيه والحيوانيه 

االستيراد والتصدير  - 2119113لسنة  92انشطه من خارج قانون االستثمار رقم  -للالاضة المخصصه لالستصالح واالستزراع  

، بجهة : المركز  9فى شان سجل المستوردين والمعدل بالقانون رقم  121والتوكيالت التجاريه )تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده فى ج.م.ع -ش تقسيم بيومى  -الرئيسى   - 

بشان سجل المصدرين  1790لسنة  112باحكام القانون رقم  2112ة عامر احمد محمد خير وشريكته   شركة  ،  لسنة شرك -  9

التويدات العموميه مع مراعاة احكام  -12المقاوالت العامه  - 19فى شانتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  1722لسنة 121والقانون رقم 

   ه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالهاالقوانين واللوائح والقرارات الساري

بشان سجل  1790لسنة  112باحكام القانون رقم  2112، عن لسنة  7230برقم  21211231،قيدت فى  21111110111

التويدات العموميه مع  -12ت العامه المقاوال - 19فى شانتنظيم اعمال الوكاله التجاريه  1722لسنة 121المصدرين والقانون رقم 

ها ، بجهة : مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

وموقع ممارسة النشاط الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده فى ج.م.ع -ش تقسيم بيومى  -المركز الرئيسى   - 

راع و استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستز /1شريف ميالد انيس وشريكيه   شركة  ،   -  10

وأن تزراع, ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالساستزراع األراضي المستصلحة 

وما  2119لسنة  301ي بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم تستخدم طرق الري الحديثة وليس الر

/تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك 3/اقامه المزارع السمكيه 2.  2112لسنة  303ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 

استصالح  /1، عن  7223برقم  21211223،قيدت فى  111.311111إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين   ،رأس مالها   

هاتين الحالتين أن  ويشترط فيوتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع األراضي المستصلحة 

.فيما عدا طريق الغمروأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بتكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, 

/اقامه 2.  2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

عام موط/تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين ، بجهة : المركز ال3المزارع السمكيه   

/تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو 4شريف ميالد انيس وشريكيه   شركة  ،  أو اللحوم  -  11

لحصول على أو اللحوم  مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة االتفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين 

، عن أو اللحوم  7223برقم  21211223،قيدت فى  3111110111الزمه لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   كافة التراخيص ال

حوم  مع مراعاة أو الل/تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين 4

هة : المركز لى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، بجاحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وع

 العام موط

/انتاج المحتوي االلكتروني 1...  2119لسنه  92الزتونه للخدمات التعليميه ش ذ م م   شركة  ،  *انشطه من داخل قانون  -  12

/اداره موقع وتطبيق الكتروني للخدمات 2... 2119لسنه  92 بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات *انشطه من خارج قانون

 2119لسنة92مالتعليميه مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة المنصوص عليها بقانون االستثمار رق

ون االستثمار وافز الوارده بقانوالئحته التنفيذيه وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والح

، عن  7232برقم  21211223،قيدت فى  111110111مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون   ،رأس مالها    2119لسنة92رقم

ه من /انتاج المحتوي االلكتروني بصوره المختلفه من صوت وصوره وبيانات *انشط1...  2119لسنه  92*انشطه من داخل قانون 

مركز مالى /اداره موقع وتطبيق الكتروني للخدمات التعليميه مع االلتزام بافراد حسابات مستقله و2... 2119لسنه  29خارج قانون 

والئحته التنفيذيه وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط  2119لسنة92مستقل لالنشطة المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم

مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون ، بجهة :  2119لسنة92فز الوارده بقانون االستثمار رقميسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوا

ش الميثاق شكري سابقا 04المركز العام للشركه الدور الرابع   

ركة ان الزتونه للخدمات التعليميه ش ذ م م   شركة  ،  االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون ويجوز للش -  13

ها فى تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرض
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كام مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى ومعها او ان تتحول الى شركة من طبيعة اخرى وذلك كله طبقا الح

لتراخيص مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة االقانون  والئحته التنفيذيه مع 

، عن االستثمار بالضمانات والحوافز  7232برقم  21211223،قيدت فى  111110111الالزمه لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

الها او مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه باعمالوارده بذات القانون ويجوز للشركة ان تشترك باى وجه من الوجوه 

شركة  التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى شركة اخرى ومعها او ان تتحول الى

اريه وعلى للوائح والقرارات السمن طبيعة اخرى وذلك كله طبقا الحكام القانون  والئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام القوانين وا

ش الميثاق شكري  04الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز العام للشركه الدور الرابع 

 سابقا

تزراع ه لالساستصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابل -1محمد سعد عبدالكريم وشريكيه   شركة  ،    -  14

تزراع وان واستزراع االراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالس

 301راء رقم تستخدم طرق الرى الحديثه فى االستزراع وليس الرى بطريق الغمر . فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوز

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج   -2.  2112لسنة  303رئيس الجمهورية رقم  وما ورد بقرار 2119لسنة 

 -1، عن  7213برقم  21211219،قيدت فى  3111110111،رأس مالها      -3السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم. 

شترط فى هاتين لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحة وي استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله

ع وليس الحالتين ان تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى االستزرا

رئيس الجمهورية وما ورد بقرار  2119لسنة  301الرى بطريق الغمر . فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

،  -3تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.   -2.  2112لسنة  303رقم 

 - بجهة : المركز الرئيسى للشركه موط

التفريخ أو  ن ذلك إلنتاج السالالت أومحمد سعد عبدالكريم وشريكيه   شركة  ،  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كا -  15

كافة  أو اللحوم.مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول علىإنتاج البيض أو التسمين 

 ، عن تربية جميع أنواع 7213برقم  21211219،قيدت فى  3111110111التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

وانين أو اللحوم.مع مراعاة احكام القالدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين 

يسى واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئ

 - للشركه موط

 -1 -: 2119لسنة 92انشطة من داخل قانون االستثمار رقم -مد حسنى عبدالرازق سيد وشريكه   شركة  ،  شركة مح -  16

شترط فى هاتين استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحة وي

ع وليس ستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى االستزراالحالتين ان تكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح واال

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية  2119لسنة  301الرى بطريق الغمر . فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

،قيدت فى  1111101113تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج   ،رأس مالها     -2.  2112لسنة  303رقم 

استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق  -1 -: 2119لسنة 92انشطة من داخل قانون االستثمار رقم -، عن  7214برقم  21211213

راضى مخصصة االساسيه التى تجعلها قابله لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون اال

ا المناطق واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه فى االستزراع وليس الرى بطريق الغمر . فيما عدالغراض االستصالح 

تربية جميع   -2.  2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

كز الرئيسى الفرافره االمأنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج ، بجهة : المر  - 

تربية جميع أنواع  -3شركة محمد حسنى عبدالرازق سيد وشريكه   شركة  ،  السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.  -  17

لسمكيه . **  اقامة المزارع ا -3أو اللحوم. الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين 

مقاوالت عامه . مع االلتزام بإفراد حسابات  -0التوريدات العموميه .  -4:  2119لسنة 92انشطة من خارج قانون االستثمار رقم 

ا وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزاي 92مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون 

، عن السالالت أو األلبان  7214برقم  21211213،قيدت فى  3111110111لوارده بقانون االستثمار   ،رأس مالها   والحوافز ا

أو  تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض -3أو التسمين أو اللحوم. 

التوريدات العموميه  -4:  2119لسنة 92ع السمكيه . **  انشطة من خارج قانون االستثمار رقم اقامة المزار -3أو اللحوم. التسمين 

وفى حالة عدم التزام  92مقاوالت عامه . مع االلتزام بإفراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون  -0. 

فرافره االمز الوارده بقانون االستثمار ، بجهة : المركز الرئيسى الالشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحواف  - 
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وال تتمتع االنشطة خارج قانون االستثمار  2119لسنة 92شركة محمد حسنى عبدالرازق سيد وشريكه   شركة  ،  رقم  -  18

االستثمار رقم  جاالت المنصوص عليها بقانونبالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالم

لساريه وعلى . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات اوالئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجاوز العامين  2119لسنة 92

  الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها

وال تتمتع االنشطة خارج قانون  2119لسنة 92، عن رقم  7214برقم  21211213 ،قيدت فى 3111110111،رأس مالها     

ليها بقانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص ع

والقرارات  . مع مراعاة احكام القوانين واللوائحوز العامين والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجا 2119لسنة 92االستثمار رقم 

 - الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى الفرافره االم

االستثمار  - 1: 2119نة لس 92انشطه من داخل قانون االستثمار رقم  -احمد عبد العظيم حلمي عبد الرجال   شركة  ،   -  19

رة سيناء  مع العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزي

 استصالح -2. 2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية  رقم 2119لسنة  301مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

هاتين الحالتين أن  وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع األراضي المستصلحة ويشترط في

 -، عن  7233برقم  21211223،قيدت فى  3111110111تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح   ،رأس مالها   

االستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق  - 1: 2119 لسنة 92انشطه من داخل قانون االستثمار رقم 

لسنة  301النائية والمناطق خارج الوادي القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء  مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

تجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها استصالح و -2. 2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية  رقم 2119

االستصالح ،  قابلة لالستزراع و استزراع األراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض

 - بجهة : قريه المناشي

الري  احمد عبد العظيم حلمي عبد الرجال   شركة  ،  واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة في االستزراع وليس -  20

 303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

المقاوالت العامه  -4: 2119لسنة  92انشطة من خارج قانون االستثمار رقم  -يل المدارس . انشاء واداره وتشغ -3. 2112لسنة 

وفي حاله عدم التزام  92مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لالنشطة الوارده بقانون  -التوريدات العمومية . -0.

، عن واالستزراع,  7233برقم  21211223،قيدت فى  3111110111  الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع   ،رأس مالها 

وزراء رقم وأن تستخدم طرق الري الحديثة في االستزراع وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس ال

انشطة من خارج  -المدارس . انشاء واداره وتشغيل  -3. 2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301

مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز  -التوريدات العمومية . -0المقاوالت العامه . -4: 2119لسنة  92قانون االستثمار رقم 

يمناشوفي حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع ، بجهة : قريه ال 92مالي مستقل لالنشطة الوارده بقانون   - 

وال تتمتع  2119لسنة  92احمد عبد العظيم حلمي عبد الرجال   شركة  ،  بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم  -  21

جاالت االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالم

والئحته التنفيذية وفقا لجدول زمني ال يتجاوز عامين مع مراعاة أحكام  2119لسنة  92قانون االستثمار رقم المنصوص عليها ب

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

لسنة  92لمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم ، عن با 7233برقم  21211223،قيدت فى  3111110111،رأس مالها     

نشاط الوارد وال تتمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون تتعهد الشركه بممارسة ال 2119

ة ول زمني ال يتجاوز عامين مع مراعاوالئحته التنفيذية وفقا لجد 2119لسنة  92بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 

هة : قريه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بج

 - المناشي

ا قابلة ي تجعلهاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية الت-عبدالرحمن محجوب عبدالرحمن وشركاه   شركة  ،    -  22

صالح لالستزراع.واستزراع االراضى المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االست

 .واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر

2112لسنة  303رئيس الجمهورية رقم  وما ورد بقرار 2119لسنة  301فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

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

- استصالح وتجهيز األراضي -، عن  7221برقم  21211212،قيدت فى  3111110111تربية جميع أنواع   ،رأس مالها   

ن تكون األراضي ا قابلة لالستزراع.واستزراع االراضى المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين أبالمرافق األساسية التي تجعله

 .مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر

2112لسنة  303لجمهورية رقم وما ورد بقرار رئيس ا 2119لسنة  301فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم    

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

 - تربية جميع أنواع ، بجهة : المركز الرئيسى للشركه بدخلو بجوار الوحده المحليه-

نتاج والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إعبدالرحمن محجوب عبدالرحمن وشركاه   شركة  ،  الدواجن  -  23

لتراخيص البيض أو التسمين أو اللحوم. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة ا

 .الالزمة لمباشرة نشاطها

ن الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو ، ع 7221برقم  21211212،قيدت فى  3111110111،رأس مالها     

لحصول على التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم. مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة ا

ده المحليهكافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : المركز الرئيسى للشركه بدخلو بجوار الوح  - 

/تجاره 2/التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا 1الوطنيه للتجاره العامه واستصالح االراضي ش ذ م م   شركة  ،   -  24

/التوريدات العموميه 3/تجاره االسمده والمستلزمات الزراعيه 0/تجاره مواد البناء 4/استصالح االراضي 3المحاصيل الزراعيه 

ها او التي تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماالً شبيهه بأعمال ويجوز للشركة ان

حقها بها وذلك قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تل

، عن  7213برقم  21211213،قيدت فى  011110111ة.مع مراعاة أحكام   ،رأس مالها   طبقااًلحكام القانون والئحتة التنفذي

/تجاره 0/تجاره مواد البناء 4/استصالح االراضي 3/تجاره المحاصيل الزراعيه 2/التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا 1

كون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوة مع /التوريدات العموميه ويجوز للشركة ان ت3االسمده والمستلزمات الزراعيه 

ا يجوز لها الشركات وغيرها التي تزاول اعماالً شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كم

، بجهة : المركز  مع مراعاة أحكامان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقااًلحكام القانون والئحتة التنفذية.

 العام للشركه عواجه محافظه ديروط

اة الوطنيه للتجاره العامه واستصالح االراضي ش ذ م م   شركة  ،  القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنش -  25

، عن  7213برقم  21211213فى ،قيدت  011110111الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

مركز العام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : ال

 للشركه عواجه محافظه ديروط

تثمار العقارى بالمدن والمجتمعات االس -:  2119لسنة 92انشطة قانون  -شركة محمد احمد حسن مسلم وشريكه   شركة  ،    -  26

رار رئيس العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بق

رافق استصالح وتجهيز األراضي بالم  -.  2112لسنة 303وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  2119لسنة 301الوزراءرقم 

ألراضي مخصصة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون ااألساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع األراضي المستصلحة 

 -، عن  7213برقم  21211210،قيدت فى  3111110111وأن تستخدم   ،رأس مالها   ألغراض االستصالح واالستزراع, 

وادى ار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الاالستثم -:  2119لسنة 92انشطة قانون 

وما ورد بقرار رئيس  2119لسنة 301القديم فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراءرقم 

زراع ق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استاستصالح وتجهيز األراضي بالمراف  -.  2112لسنة 303الجمهوريه رقم 

ن تستخدم ، وأويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, األراضي المستصلحة 

الفرافرة -بجهة : المركز الرئيسى ابومنقار   - 

ادر ري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصشركة محمد احمد حسن مسلم وشريكه   شركة  ،  طرق ال -  27

تربية جميع أنواع  -. 2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301بها قرار رئيس الوزراء رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

كان ذلك  اع الدواجن والطيور سواءتربية جميع أنو -الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم. 

:  2119لسنة 92إقامة المزارع السمكية . * انشطة خارج قانون -أو اللحوم. إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين 

الري  ، عن طرق 7213برقم  21211210،قيدت فى  3111110111التوريدات   ،رأس مالها    -مقاوالت اعمال متكامله .  -

وما ورد بقرار رئيس  2119لسنة  301الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

 -لحوم. تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو ال -. 2112لسنة  303الجمهورية رقم 

إقامة  -وم. أو اللحأنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين تربية جميع 

التوريدات ، بجهة : المركز الرئيسى  -مقاوالت اعمال متكامله .  -:  2119لسنة 92المزارع السمكية . * انشطة خارج قانون

الفرافرة -ابومنقار   - 

انون التصدير مع التزام الشركة بأحكام الق -حفر اآلبار .  -مد احمد حسن مسلم وشريكه   شركة  ،  العموميه . شركة مح -  28

قانون مع االلتزام بأفراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة الوارده ب -بشأن سجل المصدرين .  1790لسنة 112رقم

ثمار الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستاالستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا 

 مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . مع مراعاة احكام 2119لسنة92رقم

، عن  7213برقم  21211210،قيدت فى  3111110111القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة   ،رأس مالها   

مع االلتزام  -بشأن سجل المصدرين .  1790لسنة 112التصدير مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم -حفر اآلبار .  -العموميه . 

رط يسقط حقها شبأفراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا ال

مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات  2119لسنة92فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم

ئيسى والحوافز الوارده بذات القانون . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة ، بجهة : المركز الر

الفرافرة -نقار ابوم  - 

  . شركة محمد احمد حسن مسلم وشريكه   شركة  ،  الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها -  29

، عن الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  7213برقم  21211210،قيدت فى  3111110111،رأس مالها     

الفرافرة -ار . ، بجهة : المركز الرئيسى ابومنق  - 

/اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع عصير 1رضا فرويز محمد محمد وشريكه   شركة  ،  *انشطه من داخل قانون االستثمار .. -  30

ستصلحة /استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع األراضي الم2فاكهه طبيعي 

لحديثة وليس لتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري اويشترط في هاتين الحا

وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

برقم  21211223،قيدت فى  3111110111نيع   ،رأس مالها   /تص3*انشطه من خارج قانون االستثمار...   2112لسنة  303

/استصالح وتجهيز 2/اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع عصير فاكهه طبيعي 1، عن *انشطه من داخل قانون االستثمار .. 7220

لحالتين أن تكون األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع األراضي المستصلحة ويشترط في هاتين ا

دا األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما ع

*انشطه    2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

ش احمد جابر اول اسيوط وموقع ممارسه النشاط احدي  4/تصنيع ، بجهة : المركز الرئيسي 3من خارج قانون االستثمار...

 المناطق الصناعيه المعتمده

/التوريدات العموميه تتعهد الشركة بممارسة 4رضا فرويز محمد محمد وشريكه   شركة  ،  عصير فاكهه طبيعي لدي الغير  -  31

والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجاوز  2119لسنة 92بقانون االستثمار رقم  النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها

والئحته  2119لسنة 92العامين . عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم 

 2119لسنة 92قم لالنشطة المنصوص عليها بقانون االستثمار رالتنفيذيه . مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل 

، عن عصير فاكهه  7220برقم  21211223،قيدت فى  3111110111والئحته التنفيذيه وفى حالة عدم التزام   ،رأس مالها   

ثمار رقم ها بقانون االست/التوريدات العموميه تتعهد الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص علي4طبيعي لدي الغير 

لضمانات والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجاوز العامين . عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار با 2119لسنة 92

ل تقوالئحته التنفيذيه . مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مس 2119لسنة 92والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم 

 4ي والئحته التنفيذيه وفى حالة عدم التزام ، بجهة : المركز الرئيس 2119لسنة 92لالنشطة المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 

 ش احمد جابر اول اسيوط وموقع ممارسه النشاط احدي المناطق الصناعيه المعتمده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

بقانون  يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الواردهرضا فرويز محمد محمد وشريكه   شركة  ،  الشركة بهذا الشرط  -  32

صول والئحته التنفيذيه . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الح 2119لسنة 92االستثمار رقم 

، عن الشركة  7220برقم  21211223،قيدت فى  3111110111على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

والئحته التنفيذيه . مع مراعاة  2119لسنة 92بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم 

لمركز جهة : ااحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، ب

ش احمد جابر اول اسيوط وموقع ممارسه النشاط احدي المناطق الصناعيه المعتمده 4الرئيسي   

لة استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قاب -شركة محمد فرج احمد محمد وشركاه   شركة  ،   -  33

تصالح حالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االسويشترط في هاتين اللالستزراع و استزراع األراضي المستصلحة 

راء وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزواالستزراع, 

بية جميع أنواع تر  -اقامة المزارع السمكيه .  -.  2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301رقم 

برقم  21211219،قيدت فى  0111110111الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين   ،رأس مالها   

استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع األراضي  -، عن  7212

دم طرق الري وأن تستخلتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, ويشترط في هاتين الحاالمستصلحة 

وما ورد بقرار رئيس  2119لسنة  301الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

و ة جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أتربي  -اقامة المزارع السمكيه .  -.  2112لسنة  303الجمهورية رقم 

مسجد قنا 1األلبان أو التسمين ، بجهة : المركز الرئيسى للشركة عقار رقم  - 

 تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج -شركة محمد فرج احمد محمد وشركاه   شركة  ،  أو اللحوم.  -  34

لى الشركة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعأو اللحوم. فريخ أو إنتاج البيض أو التسمين السالالت أو الت

   . الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها

ن والطيور سواء تربية جميع أنواع الدواج -، عن أو اللحوم.  7212برقم  21211219،قيدت فى  0111110111،رأس مالها     

ارات الساريه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرأو اللحوم. كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين 

مسجد قنا 1وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئيسى للشركة عقار رقم  - 

لتجميل تجارة واوزيع االدويه البشريه والبيطريه والمكمالت الغذائيه ومستحضرات ا -ش.ذ.م.م   شركة  ،   Senseir سنسير -  35

دير والتوكيالت التص -اقامة وتشغيل مكتب علمى لتسؤيق االدويه  -والمستلزمات واالجهزه الطبيه وتصنيع كل ما سبق لدى الغير 

يص الالزمه امه وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخالتوريدات الع -التجاريه 

ها او لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماالً شبيهه بأعمال

تجارة واوزيع االدويه  -، عن  7212برقم  21211211،قيدت فى  1011111111التي قد تعاونها على تحقيق   ،رأس مالها   

اقامة  -لدى الغير  البشريه والبيطريه والمكمالت الغذائيه ومستحضرات التجميل والمستلزمات واالجهزه الطبيه وتصنيع كل ما سبق

القوانين  عامه وذلك دون االخالل باحكامالتوريدات ال -التصدير والتوكيالت التجاريه  -وتشغيل مكتب علمى لتسؤيق االدويه 

وجه من  واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركة ان تشترك بأي

ى وموقع ئيسالوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماالً شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق ، بجهة : المركز الر

اسيوط الجديده -ممارسة النشاط الحى االول  - 

ها بها ش.ذ.م.م   شركة  ،  غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحق Senseir سنسير -  36

ها في مصر او في ، عن غرض 7212برقم  21211211،قيدت فى  1111110111وذلك طبقااًلحكام القانون  ،رأس مالها   

ع ممارسة الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقااًلحكام القانون ، بجهة : المركز الرئيسى وموق

اسيوط الجديده -النشاط الحى االول  - 

/التجاره العامه فيما هو 2مواد البناء /تجاره 1القدس للتجاره والتوريدات العموميه واستصالح االراضي ش ذ م م   شركة  ،   -  37

تزراع /استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و اس4/التوريدات العموميه 3مسموح قانونا 

 ن تستخدماألراضي المستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأ

وما ورد  2119لسنة  301طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

،قيدت فى  011110111/المقاوال العامه ويجوز للشركة ان   ،رأس مالها   0   2112لسنة  303بقرار رئيس الجمهورية رقم 

/استصالح 4/التوريدات العموميه 3/التجاره العامه فيما هو مسموح قانونا 2د البناء /تجاره موا1، عن  7211برقم  21211213
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

هاتين الحالتين أن  وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع األراضي المستصلحة ويشترط في

.فيما عدا ق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمرتكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخدم طر

   2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

/المقاوال العامه ويجوز للشركة ان ، بجهة : المركز الرئيسي للشركه خلف مدرسه الصنايع بنين الطريق الدائري0  

كات القدس للتجاره والتوريدات العموميه واستصالح االراضي ش ذ م م   شركة  ،  تشترك باى وجه من الوجوه مع الشر -  38

ندمج فى وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان ت

اللوائح والقرارات تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام القوانين و الهيئات السالفه اوتشتريها  او

 21211213،قيدت فى  011110111الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

ى ات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها عل، عن تشترك باى وجه من الوجوه مع الشرك 7211برقم 

ا الحكام القانون تحقيق غرضها فى مصر او الخارج . كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه اوتشتريها  او تلحقها بها وذلك طبق

الالزمه  ه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيصوالئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساري

 لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسي للشركه خلف مدرسه الصنايع بنين الطريق الدائري

 -1 :  2119لسنة 92انشطة من داخل قانون االستثمار رقم  -شركة هانى صفى الدين احمد جبريل وشريكه   شركة  ،   -  39

شترط في هاتين وياستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع األراضي المستصلحة 

طريق وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بغراض االستصالح واالستزراع, الحالتين أن تكون األراضي مخصصة أل

لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

 21211210،قيدت فى  3111110111رأس مالها   تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك إلنتاج السالالت   ، -2. 2112

استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية  -1 :  2119لسنة 92انشطة من داخل قانون االستثمار رقم  -، عن  7214برقم 

ألغراض صصة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخالتي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع األراضي المستصلحة 

رئيس  وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قراراالستصالح واالستزراع, 

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان  -2. 2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301الوزراء رقم 

بجهة : المركز الرئيسى الفرافرة االمذلك إلنتاج السالالت ،   - 

تربية جميع أنواع الدواجن  -3شركة هانى صفى الدين احمد جبريل وشريكه   شركة  ،  أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.  -  40

رع السمكية . * انشطة من إقامة المزا -4أو اللحوم. والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين 

ز مع االلتزام بأفراد حسابات مستقله ومرك -التوريدات العموميه .  -3المقاوالت العامه .  -0:  2119لسنة 92خارج قانون االستثمار

والحوافز مزايا مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بال

، عن أو األلبان أو التسمين أو  7214برقم  21211210،قيدت فى  3111110111الوارده بقانون االستثمار   ،رأس مالها   

 -4أو اللحوم. ن تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمي -3اللحوم. 

مع  -التوريدات العموميه .  -3المقاوالت العامه .  -0:  2119لسنة 92رع السمكية . * انشطة من خارج قانون االستثمارإقامة المزا

ة بهذا الشرط االلتزام بأفراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشرك

والحوافز الوارده بقانون االستثمار ، بجهة : المركز الرئيسى الفرافرة االميسقط حقها فى التمتع بالمزايا   - 

مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار  2119لسنة92شركة هانى صفى الدين احمد جبريل وشريكه   شركة  ،  رقم -  41

االستثمار رقم  وارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانونبالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . تتعهد الشركة بممارسة النشاط ال

اريه وعلى والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى ال يتجاوز عامين . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الس 2119لسنة 92

برقم  21211210دت فى ،قي 3111110111الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   

عهد مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون . تت 2119لسنة92، عن رقم 7214

والئحته التنفيذيه وفقا لجدول  2119لسنة 92الشركة بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 

يص يتجاوز عامين . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كافة التراخزمنى ال 

 - الالزمه لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئيسى الفرافرة االم

ح خالل باحكام القوانين واللوائالحمادى اللحاق العماله   شركة  ،  الحاق العمالة المصريه للعمل بالداخل وذلك دون اال -  42

لوجوة والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمه لممارسة هذه االنشطه . ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من ا

ز كما يجو مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماالً شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج

برقم  21211223،قيدت فى  1111110111لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقااًلحكام القانون .  ،رأس مالها   
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 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ط ، عن الحاق العمالة المصريه للعمل بالداخل وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشر 7231

تي لممارسة هذه االنشطه . ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها ال استصدار التراخيص الالزمه

ها او تزاول اعماالً شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في

النواوره -: المركز الرئيسى ش كوبري ياسين تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقااًلحكام القانون . ، بجهة   - 

ابلة استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق األساسية التي تجعلها ق -محمد علي عبدالرشاد سحيم وشريكه   شركة  ،    -  43

 تصالحهاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االسلالستزراع و استزراع األراضي المستصلحة ويشترط في 

راء رقم وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزواالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة 

. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  2112لسنة  303بقرار رئيس الجمهورية رقم وما ورد  2119لسنة  301

 21211220،قيدت فى  3111110111فة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .  ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول على كا

المستصلحة  استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع األراضي -، عن  7227برقم 

وليس لحديثة ح واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري اهاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالويشترط في 

بقرار رئيس الجمهورية رقم وما ورد  2119لسنة  301الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

زمه كافة التراخيص الال. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على  2112لسنة  303

 لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز العام قشنا الفرافره

/التجاره العامه فيما هو 1ش ذ م م   شركة  ،   Germany 2 Egypt Outsourcing جيرماني تو ايجيبت اوت سورسنج -  44

لمتعلقه ه وكذا االستشارات القانونيه والدراسات ا/تقديم االستشارات فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق المالي2مسموح به قانونا 

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

وتشغيل واداره مركز لتقديم  /اقامه3من قانون سوق راس المال والئحته التنفيذيه  29االوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 

،قيدت فى  011110111خدمات رجال االعمال من فاكس وتصوير وتليفون وكتابه كمبيوتر وترجمه مع مراعاة   ،رأس مالها   

/تقديم االستشارات فيما عدا ما يتعلق باسواق االوراق 2/التجاره العامه فيما هو مسموح به قانونا 1، عن  7221برقم  21211212

ارات الماليه عن ليه وكذا االستشارات القانونيه والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال واالستحواذ وكذا االستشالما

من قانون سوق راس المال  29االوراق الماليه النشطه الشركات العامله في مجال االوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 

وترجمه  مه وتشغيل واداره مركز لتقديم خدمات رجال االعمال من فاكس وتصوير وتليفون وكتابه كمبيوتر/اقا3والئحته التنفيذيه 

 مع مراعاة ، بجهة : المركز الرئيسي ش المسجد البحري ديروط محافظه

لوائح ش ذ م م   شركة  ،  أحكام القوانين وال Germany 2 Egypt Outsourcing جيرماني تو ايجيبت اوت سورسنج -  45

 .والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها

  

، عن أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة  7221برقم  21211212،قيدت فى  011110111،رأس مالها     

: المركز الرئيسي ش المسجد البحري ديروط محافظه الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة  

بيعى ومد عاطف فتحى نجيب وشريكه   شركة  ،  انشطه من داخل قانون االستثمار:اقامة وتشغيل محطات استقبال الغاز الط -  46

ن السيارات محطة تموي انشطه من خارج قانون االستثمار:اقامة وتشغيل-شبكات الغاز واعداده للتوزيع واليشمل ذلك نقل البترول 

والئحته  2119لسنة 92بالغاز الطبيعى تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارد بالمجاالت المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم

ده بقانون التنفيذيه وفقا لجدول زمنى اليتجاوز العامين عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوار

، عن انشطه من داخل  7222برقم  21211212،قيدت فى  3111110111والئحته   ،رأس مالها    2119لسنة  92مار رقم االستث

انشطه -البترول  قانون االستثمار:اقامة وتشغيل محطات استقبال الغاز الطبيعى ومد شبكات الغاز واعداده للتوزيع واليشمل ذلك نقل

د بالمجاالت يل محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعى تتعهد الشركه بممارسة النشاط الوارمن خارج قانون االستثمار:اقامة وتشغ

طه والئحته التنفيذيه وفقا لجدول زمنى اليتجاوز العامين عدم تمتع االنش 2119لسنة 92المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم

والئحته ، بجهة : المركز الرئيسى الدور  2119لسنة  92تثمار رقم خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بقانون االس

شارع مسجد الريس 0االول عقار رقم   - 

النشطه عاطف فتحى نجيب وشريكه   شركة  ،  التنفيذيه مع االلتزام بافراد حسابات مسصتقله ومركز مالى مستقل ل -  47

تقل حته التنفيذيه مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مسوالئ 2119لسنة  92المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 

قط والئحته التنفيذيه وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يس 2119لسنة  92لالنشطه المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 
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 والئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح 2119لسنة  92حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم 

، عن التنفيذيه مع االلتزام بافراد  7222برقم  21211212،قيدت فى  3111110111والقرارات الساريه وعلى   ،رأس مالها   

ته التنفيذيه مع والئح 2119لسنة  92حسابات مسصتقله ومركز مالى مستقل لالنشطه المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 

والئحته  2119لسنة  92االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لالنشطه المنصوص عليها بقانون االستثمار رقم 

لسنة  92ثمار رقم التنفيذيه وفى حالة عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االست

االول عقار  الئحته التنفيذيه مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى ، بجهة : المركز الرئيسى الدورو 2119

شارع مسجد الريس 0رقم   - 

ها   عاطف فتحى نجيب وشريكه   شركة  ،  الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها  ،رأس مال -  48

، عن الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، بجهة  7222برقم  21211212،قيدت فى  1311111011

شارع مسجد الريس 0: المركز الرئيسى الدور االول عقار رقم   - 

 جعلها قابلةاستصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي ت-1امل فؤاد محمدين عبدالرسول وشركائها   شركة  ،   -  49

صالح لالستزراع و استزراع األراضي المستصلحةويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االست

راء رقم واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوز

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية  2112لسنة  303س الجمهورية رقم وما ورد بقرار رئي 2119لسنة  301

برقم  21211223،قيدت فى  3111110111وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

قابلة لالستزراع و استزراع األراضي استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها -1، عن  7224

م طرق الري المستصلحةويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع, وأن تستخد

وما ورد بقرار رئيس  2119لسنة  301الحديثة وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة  2112لسنة  303هورية رقم الجم

 - التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى للشركه قرية زخيرة

قرارات ن االخالل باحكام القوانين واللوائح واليوتوبيا للمقاوالت العامه   شركة  ،  المقاوالت العامه والتشطيب وذلك دو -  50

شركات الساريه وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذة االنشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع ال

ان تندمج  يجوز لهاوغيرها التي تزاول اعماالً شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما 

، عن  7219برقم  21211217،قيدت فى  101110111فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقااًلحكام القانون.  ،رأس مالها   

ص الالزمة المقاوالت العامه والتشطيب وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وبشرط استصدار التراخي

لها او هذة االنشطة. ويجوز للشركة ان تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاول اعماالً شبيهه بأعمالممارسة 

ذلك طبقااًلحكام التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها و

يوليو بجوار مدرسة الزراعه23رئيسى ش القانون. ، بجهة : المركز ال   - 

بلة استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق األساسية التي تجعلها قا -شركة محمد جمال حماد احمد وشريكيه   شركة  ،   -  51

تصالح هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االسلالستزراع و استزراع األراضي المستصلحة ويشترط في 

راء رقم وليس الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزستزراع, وأن تستخدم طرق الري الحديثة واال

. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  2112لسنة  303بقرار رئيس الجمهورية رقم وما ورد  2119لسنة  301

 21211220،قيدت فى  3111110111لتراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها .   ،رأس مالها   وعلى الشركة الحصول على كافة ا

المستصلحة  استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع و استزراع األراضي -، عن  7231برقم 

وليس لحديثة واالستزراع, وأن تستخدم طرق الري اهاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح ويشترط في 

بقرار رئيس الجمهورية رقم وما ورد  2119لسنة  301الري بطريق الغمر.فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

زمه ة التراخيص الال. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركة الحصول على كاف 2112لسنة  303

ابومنقار -لمباشرة نشاطها . ، بجهة : المركز الرئيسى الفرافرة   - 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى أفراد 

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ق قيده برقم : لالستثمار العقارى واستصالح االراضى لصاحبتها عزة شكرى عوض عبد السيد  ،  تاجر فرد  ،  سب الشمندورة   - 1

تم محو/شطب السجل  تم الغاء القيد بناء علي خطاب الهيئه   21211217، وفى تاريخ    0430  

، وفى تاريخ    0224اجر فرد  ،  سبق قيده برقم : مصنع االتحاد لتقطيع االحجار لصاحبها محمد صادق احمد عبد الله  ،  ت   - 2

تم محو/شطب السجل  امر محو بالغاء قيد المنشاه لتعديل عنوان المركز الرئيسى   21211211  

رقم : لصاحبها حسن نصر الدين عبدالرحيم طه  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده ب GOLDEN BIRDجولدن بيرد لالستثمار العقارى   - 3

2121/2/11تم محو/شطب السجل  تم الغاء القيد بناء على خطاب الهيئة فى    21211211ى تاريخ ، وف   3974  

، وفى    3031مصنع التويجر للمنظفات والزيوت لصاحبها محمد عبد العظيم محمد احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 4

2121/2/19على خطاب الهيئة فى  تم محو/شطب السجل  تم الغاء القيد بناء   21211212تاريخ   

، وفى تاريخ    3321ابو مقار للموبيليات واالخشاب لصاحبها ثروت لبيب سيدهم جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 5

تم محو/شطب السجل  تم الغاء القيد بناء علي خطاب الهيئه وبذلك يلغي الفرع ايضا   21211217  

، وفى تاريخ    3321ات واالخشاب لصاحبها ثروت لبيب سيدهم جرجس  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : ابو مقار للموبيلي   - 6

تم محو/شطب السجل  تم الغاء الفرع بناء علي خطاب الهيئه   21211217  

ده برقم : بق قيمصنع المصرية لصناعة الطوب الطفلى والجبس لصاحبها احمد عبد الوهاب رشيدى على  ،  تاجر فرد  ،  س   - 7

تم محو/شطب السجل  امر محو بالغاء القيد لتعديل عنوان المركز الرئيسى   21211220، وفى تاريخ    9204  

، وفى    9312مصنع الطارق للمنتجات االسمنتيه لصاحبها اشرف رجب احمد حسين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 8

تم محو/شطب السجل  امر محو بالغاء قيد المنشاه بناء علي خطاب الهيئة العامه لالستثمار   21211220تاريخ   

   3099:  احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحيم  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقممصنع النور لسلك الرباط والمسمار لصاحبها    - 9

تم محو/شطب السجل  تم الغاء القيد بناء علي خطاب الهيئه والغاء الفرع   21211231، وفى تاريخ   

 3099م : سبق قيده برق  مصنع النور لسلك الرباط والمسمار لصاحبها احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحيم  ،  تاجر فرد  ،   - 10

تم محو/شطب السجل  تم الغاء القيد بناء علي خطاب الهيئه والغاء الفرع   21211231، وفى تاريخ     

، وفى تاريخ    3422العالمية للزيوت والشحوم لصاحبها عبد الحميد احمد يوسف الضبع  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 11

لسجل  بناء على خطاب الهيئة وموافقة البنكتم محو/شطب ا   21211231  

، وفى    3230مصنع المستقبل للطوب االسمنتى لصاحبها محمود احمد ابو المجد حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم :    - 12

تم محو/شطب السجل  الغاء القيد بناء على خطاب الهيئة   21211231تاريخ   

، وفى    3230سمنتى لصاحبها محمود احمد ابو المجد حسانين  ،  تاجر فرد  ،  سبق قيده برقم : مصنع المستقبل للطوب اال   - 13

تم محو/شطب السجل  الغاء القيد بناء على خطاب الهيئة   21211231تاريخ   

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

لوماتالعالمية للنظم وتقنية المع -  1  G . T . I . T  وفي   1740لصاحبها محمد جالل عبدالمعطى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم

جنيه  0111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211217تاريخ ،    

وفي تاريخ ،   1740طى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم العالمية للنظم وتقنية المعلومات لصاحبها محمد جالل عبدالمع -  2

جنيه  0111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211217   

وفي   1740رقم لصاحبها محمد جالل عبدالمعطى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده ب G . T . I . T العالمية للنظم وتقنية المعلومات -  3

جنيه  0111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  21211217تاريخ ،    

وفي تاريخ ،   1740العالمية للنظم وتقنية المعلومات لصاحبها محمد جالل عبدالمعطى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  4

جنيه  0111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،تم تعديل رأس   21211217   

تم تعديل   21211219وفي تاريخ ،   3391الهدى للتمور لصاحبها اسماء مصطفى مدنى عبدالله  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  5

جنيه  011110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

تم   21211212وفي تاريخ ،   2293دلتا سوفت للبرمجيات لصاحبها يحيى محمد مرسى محمد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  6

جنيه  01111110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،   

 21211212وفي تاريخ ،   2293د  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم حورس لالستثمار العقارى لصاحبه يحيى محمد مرسى محم -  7

جنيه  01111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،    

تم تعديل   21211212وفي تاريخ ،   2911جهينه للمخلالت لصاحبها محمد احمد سعيد سيد  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  8

جنيه  1111110111أس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،ر   

وفي تاريخ ،   0312م الثالثيه لتصنيع وتعبئه المواد الغذائيه لصاحبتها نيفين الرومانى داود قلدس  تاجر فرد ،، سبق قيده برق -  9

جنيه  9111110111لمال ليصبح رأس ماله ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس ا  21211231   

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 21211210وفي تاريخ  7211المحترف لالستثمار العقاري لصاحبها فهيم مندى فهيم اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

ش الفاروق عمر 3، المركز الرئيسى  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:    -  

تم  21211210وفي تاريخ  7212االخوه لتشكيل المعادن لصاحبها محمد كمال شعبان على ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

وموقع ممارسة النشاط احدى المناطق الصناعيه المعتمده -تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى ساو   

وفي  9322مصنع وضوح الرخام والجرانيت لصاحبها ايمن عبدالباسط عبادي عبد الدايم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

اخميم  مركز -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط : االحايوه شرق  21211211تاريخ 

احدى المناطق المعتمده فى ج.م.ع .   لصناعى سوهاج وموقع ممارسة النشاط ا -  

فرد ،  سبق  الجمل لالستشارات والدراسات المتخصصة واالستيراد والتصدير لصاحبها محمد عادل عبدالرحيم سليمان ، تاجر -  4

يم عماد عبدالرح تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى ش الشهيد 21211211وفي تاريخ  7217قيده برقم    

  - سليمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وفي تاريخ  0224مصنع االتحاد لتقطيع االحجار لصاحبها محمد صادق احمد عبد الله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

 3( بلوك رقم 9 - 3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطع ارقام) 21211211

وبذلك يلغى القيد لتعديل عنوان المركز الرئيسى -الصناعيه بالبغدادى  بالمنطقه  

وفي  0942المصرية للنقل المبرد وتجارة المواد الغذائية لصاحبها محمد عاطف على فراج ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

ش محمد متولى  3ه الدور االول العقار رقم تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للمنشا 21211213تاريخ 

  - الشعراوى المعلمين

تم تعديل العنوان  21211213وفي تاريخ  0942المربوحه للنقل المبرد وتجارة المواد الغذائيه ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

ش محمد متولى الشعراوى المعلمين 3, وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للمنشاه الدور االول العقار رقم   -  

وفي تاريخ  7212احبها محمود سيد محمد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    توب كير لالنتاج الحيوانى لص -  8

نشاط وموقع ممارسة ال -المعلمين  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى خلف قاعة ريفيرا  21211213

   - الصناعى احدى المناطق الصناعية المعتمده فى ج.م.ع

وفي تاريخ  7213ئة المواد الغذائيه لصاحبتها ايمان ايمن عطيه كامل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    االيمان لتعب -  9

احدى  وموقع ممارسة النشاط -عزبة خلف راشد  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى منقباد  21211213

 -المناطق الصناعيه المعتمده فى ج.م.ع

تم  21211219وفي تاريخ  3391تمور لصاحبها اسماء مصطفى مدنى عبدالله ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    الهدى لل -  10

و( المنطقة 1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله/ جزء من القطعه )

  -الواحات الداخله الصناعية 

 9144م    ناعات الكهربائية والمحوالت لصاحبها اسامة بدري حميد هالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقمصنع بورالين للص -  11

قطعه تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط الصناعى االول ال 21211219وفي تاريخ 

ة باقى االنشطه الصناعيه احدى المناطق الصناعيه المعتمدهموقع ممارس -المنطقه الصناعيه بهو  -( 22( بلوك)13رقم)  

لصاحبها وائل  Neo Geeks For Training and information Technology نيوجيكس لتكنولوجيا المعلومات والتدريب -  12

ف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوان , وص 21211219وفي تاريخ  7219ابوسديره يونس سيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    

  - المركز الرئيسى قرية مساره

وفي تاريخ  7210صديق على صديق محمد لصاحبها صديق على صديق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  13

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى ش مصرف مهنى 21211219  -  

وفي تاريخ  9102ها احمد محمد ابراهيم ابوالحسن ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    الديار لتصنيع مواد البناء لصاحب -  14

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط المنطقه االستثماريه 21211223  -  

وفي تاريخ  9102رد ،  سبق قيده برقم    احمد محمد ابراهيم ابوالحسن لصاحبها احمد محمد ابراهيم ابوالحسن ، تاجر ف -  15

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط المنطقه االستثماريه 21211223  -  

 21211224وفي تاريخ  7229عبدالله محمد شعبان بدر لصاحبها عبدالله محمد شعبان بدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  16

 تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي دوينه

وفي تاريخ  7223احمد حمدى عبدالغنى احمد لصاحبها احمد حمدى عبدالغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  17

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط دوينه 21211224  -  

ده برقم    مصنع المصرية لصناعة الطوب الطفلى والجبس لصاحبها احمد عبد الوهاب رشيدى على ، تاجر فرد ،  سبق قي -  18

وك تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / ضمن البل 21211220وفي تاريخ  9204

تعديل االقصر وبذلك يلغي القيد ل -بالمنطقه الصناعية البغدادى  -(بقطاع مواد البناء  041الي  372( بالقطع ارقام )من 29رقم)

 عنوان المركز الرئيسى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وفي تاريخ  7234بيور اليف لمستحضرات التجميل لصاحبها ابانوب مالك عبده اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  19

ة النشاط وموقع ممارس -بنى مر  -:   ، المركز الرئيسى بجوار ابراج السعوديين تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير 21211229

   -الصناعى احدى المناطق الصناعيه المعتمده فى ج.م.ع

وفي تاريخ  7233بارتنرز للتدريب والتطوير لصاحبتها اسماء جمال مصطفي محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  20

ار الجالءان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي برج د/علي حمد نصر الدور الثاني ش الشيخ عمتم تعديل العنو 21211231   

وفي تاريخ  3422العالمية للزيوت والشحوم لصاحبها عبد الحميد احمد يوسف الضبع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  21

تين كز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله جزء من القطعتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المر 21211231

المنطقه الصناعيه وبذلك يلغى الفرع70،74  -  

وفي تاريخ  3422العالمية للزيوت والشحوم لصاحبها عبد الحميد احمد يوسف الضبع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  22

ء الفرعتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الغا 21211231   

وفي تاريخ  7239الوطنيه لالنتاج الحيوانى لصاحبتها نعيمه عبدالحليم موسى ياسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  23

الزاويه -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى عزبة هاللى  21211231  -  

ق قيده برقم  ه لصاحبها عبدالظاهر سليمان عبدالظاهر بدوي ، تاجر فرد ،  سبالبدوى لالستثمار العقارى والمقاوالت العمومي -  24

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى الدوير 21211231وفي تاريخ  7232    -  

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ية وتكنولوجيا المعلوماتديزاين هاوس للحضانات العلم -  1  Design House د لصاحبها خالد محمد عبدالكريم عبدالعال ، تاجر فر

إنشاء  -1تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  يعدل غرض المنشأه بجعله / 21211217وفي تاريخ  3134،  سبق قيده برقم   

يقات والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطب أعمال التوصيف-2وإدارة المناطق التكنولوجية و الحضانات العلمية. 

غيلها وتشأعمال إنتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية  -3بمختلف أنواعها. 

إدخال البيانات علي الحاسبات   - 0. وبيانات إنتاج المحتوي اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت وصورة  - 4والتدريب عليها . 

والتصميم لنظم الحاسباتأعمال التوصيف  - 3بالوسائل اإللكترونية .   

د لصاحبها خالد محمد عبدالكريم عبدالعال ، تاجر فر Design House ديزاين هاوس للحضانات العلمية وتكنولوجيا المعلومات -  2

إنشاء وإدارة مراكز  - 9تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  بمختلف أنواعها . 17212112وفي تاريخ  3134،  سبق قيده برقم   

المتخصصة فى إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات   - 2ومراكز نقل تكنولوجية المعلومات .التدريب إلعداد الباحثين 

 -االعمال ) تجهيز مشاريع التخرج وترجمتها  تقديم خدمات الطالب ورجال - 7مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها . 

تقديم االستشارات العلمية ) فيما عدا ما  - 11تاجير القاعات المجهزة (  -واالبحاث ترجمة االبحاث والمذكرات وتصوير المستندات 

باسواق االوراق المالية وكذا االستشارات القانونية واالستشاراتيتعلق   

ت العلمية وتكنولوجيا المعلوماتديزاين هاوس للحضانا -  3  Design House د لصاحبها خالد محمد عبدالكريم عبدالعال ، تاجر فر

بة زيادة بمناستم تعديل النشاط , وصف التأشير:  والدراسات المتعلقة بالتقييم 21211217وفي تاريخ  3134،  سبق قيده برقم   

الشركات ال عاملة فى مجال االوراق المالية االوراق المالية النشطة  راس المال واالستحواز وكذا االستشارات المالية عن

المقاوالت العموميه . مع االلتزام بأفراد  -11راس المال والئحته التنفيذية (. من قانون سوق  29المنصوص عليها فى المادة 

منشاة وعلى الواللوائح والقرارات السارية ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاة أحكام القوانين حسابات مستقلة 

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 20 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وفي تاريخ  3937مصنع اعمار لالدوات الصحية لصاحبها عبدالسميع احمد محمد عمر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

االدوات الصحية  بجعله / اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميعتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  يعدل غرض المنشأه 21211217

وائح والقرارات القوانين واللوتجميع فالتر المياه وتصنيع االبواب والشبابيك والمطابخ من االلوميتال مع مراعاة أحكام وتصنيع 

لمباشرة نشاطها.السارية وعلى المنشاة الحصول على كافة التراخيص الالزمة   

المية للنظم وتقنية المعلوماتالع -  5  G . T . I . T    1740لصاحبها محمد جالل عبدالمعطى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم 

انشاء  -2اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211217وفي تاريخ 

2119لسنة  92احثين ومراكز تكنولوجية المعلومات انشطه خارج قانون وادارة م راكز االتدريب العداد الب : 

تقديم خدمات االنترنت  - 12تجارة وتركيب وبيع اجهزة الحاسبات وملحقاتها  -11التوريدات العمومية  -11االستيراد والتصدير  -9

 واالتصاالت

 1740جالل عبدالمعطى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    لصاحبها محمد G . T . I . T العالمية للنظم وتقنية المعلومات -  6

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم  -:2119لسنة  92تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  انشطه قانون 21211217وفي تاريخ 

م ت وانشاء قواعد البيانات ونظاعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقا -2للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها 

 -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -3المعلومات االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 

انتاج  -3اعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها  -0ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونية 

 وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها

وفي تاريخ  1740العالمية للنظم وتقنية المعلومات لصاحبها محمد جالل عبدالمعطى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  7

انشاء وادارة م  -2اعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -9تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211217

2119لسنة  92راكز االتدريب العداد الباحثين ومراكز تكنولوجية المعلومات انشطه خارج قانون  : 

تقديم خدمات االنترنت  - 12تجارة وتركيب وبيع اجهزة الحاسبات وملحقاتها  -11التوريدات العمومية  -11االستيراد والتصدير  -9

 واالتصاالت

وفي تاريخ  1740العالمية للنظم وتقنية المعلومات لصاحبها محمد جالل عبدالمعطى محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

اعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات  -:2119لسنة  92تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  انشطه قانون 21211217

ات اعمال انتاج وتطوير البرامج والتطبيقات وانشاء قواعد البيانات ونظم المعلوم -2ف انواعها وقواعد البيانات والتطبيقات بمختل

ادخال البيانات  -4انتاج المحتوى االلكترونى بصورة المختلفة من صوت وصورة وبيانات  -3االلكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 

انتاج وتطوير النظم  -3ف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف انواعها اعمال التوصي -0على الحاسبات وبالوسائل االلكترونية 

 المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها

وفي تاريخ  9322مصنع وضوح الرخام والجرانيت لصاحبها ايمن عبدالباسط عبادي عبد الدايم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  9

ع إقامة وتشغيل مصنع لنشر وتقطيع وصقل وجلي وتلمي -(1النشاط بجعله : )تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  يعدل 21211211

 -)ب( استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي تجعلها قابلة لالستزراع -)أ( -(2. )الرخام والجرانيت والواح الترابيع 

تزراع , وأن مخصصة ألغراض االستصالح واالسالمستصلحة ويشترط في هاتين الحالتين أن تكون األراضي استزراع األراضي 

 301طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم تستخدم 

ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه 2119لسنة  

وفي  9322لدايم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   مصنع وضوح الرخام والجرانيت لصاحبها ايمن عبدالباسط عبادي عبد ا -  10

تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان  -(3). 2112لسنة 303تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  رقم21211211تاريخ 

السالالت أو إلنتاج تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك  -(4)إلنتاج السالالت أو األلبان أو التسمين أو اللحوم.ذلك 

تشغيل المدارس فيما عدا انشاء او ادارة او  -(3إقامة المزارع السمكية . ) -(0)أو اللحوم. التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين 

قديم فيما ادى الالنائيه والمناطق خارج الواالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق  -(9المدارس الدوليه . )

 عدا منطقة شبه

وفي  9322مصنع وضوح الرخام والجرانيت لصاحبها ايمن عبدالباسط عبادي عبد الدايم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

رئيس  بقرارتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد 21211211تاريخ 

اعمال التوصيف والتحليل  -(2. )2112لسنة 303ومراعاة قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم  2119لسنة 301لوزراء رقم ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 21 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

.  والتصميم لشبكات نقل وتداول البياناتاعمال التوصيف  -(7والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف انواعها . )

استيراد / تصدير . مع  -(13المزايدات والمناقصات . )الدخول فى -(12التوريدات العموميه . ) -(11) المقاوالت العموميه . -(11)

والقانون 1722لسنة121مراعاة القانون رقم  

وفي  9322مصنع وضوح الرخام والجرانيت لصاحبها ايمن عبدالباسط عبادي عبد الدايم ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  12

فى شان سجل المستوردين والمصدرين . مع التزام  1790لسنة112رقمتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21121211تاريخ 

رط يسقط حقها لالنشطة الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام المنشأه بهذا الشالمنشأه بإفراد حسابات ومركز مالى مستقل 

الحوافز الوارده به انون االستثمار . مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والوارده بقفى التمتع بالمزايا والحوافز 

شاطها .احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة ن. مع مراعاة   

وفي تاريخ  2111ل نبيل شحاتة جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   بافلى وود النتاج االثاث الخشبى لصاحبها ميشي -  13

اقامة وتشغيل مصنع موبيليات خشبيه متنوعه  -1تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  انشطه من داخل قانون االستثمار. 21211213

االستثمار العقارى  - 2قه بالقشره ملصو MDF وابواب وشبابيك خشب دون تحديد وتصنيع وتجهيز وانتاج الواح الكونتر والواح

-1بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم اانشطه من خارج قانون االستثمار. 

 1722لسنة121بشان سجل المصدرين والقانون رقم 1790لسنة 112االستيراد والتصدير وتلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

فى شان سجل المستوردين1722لسنة 121القانون رقمو  

وفي تاريخ  2111بافلى وود النتاج االثاث الخشبى لصاحبها ميشيل نبيل شحاتة جرجس ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  14

المنشاه بافراد  المقاوالت العامه مع التزام- 2تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه 21211213

فى التمتع  حسابات ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار و فى حاله عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها

ه بهبالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارد  

 9144م   ع بورالين للصناعات الكهربائية والمحوالت لصاحبها اسامة بدري حميد هالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقمصن -  15

ات الكهربائية تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المحوالت الكهربائية واللوح21211219وفي تاريخ 

انشطه من خارج  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الكمامات -لتصنيع المستلزمات الطبيه  اقامة وتشغيل مصنع -وتجميع لمبات اليد 

بشان سجل  1722لسنة  121والقانون رقم 1790لسنة 112(االستيراد )مع مراعاة القانون رقم 2119لسنة 92الالئحه)لقانون 

تثمار وفى حالة لى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االسالتوريدات العموميه مع التزام المنشاه بافراد حسابات ومركز ما -المستورين( 

 عدم التزام المنشاه بهذا الشرط يسقط حقها فى

 9144م   مصنع بورالين للصناعات الكهربائية والمحوالت لصاحبها اسامة بدري حميد هالل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برق -  16

متع االنشطه التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم ت تم تعديل النشاط , وصف التأشير: 21211219وفي تاريخ 

 خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  7233اجر فرد ،  سبق قيده برقم   بارتنرز للتدريب والتطوير لصاحبتها اسماء جمال مصطفي محمد ، ت -  1

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211231  

فرد ،  سبق  الجمل لالستشارات والدراسات المتخصصة واالستيراد والتصدير لصاحبها محمد عادل عبدالرحيم سليمان ، تاجر -  2

لشركة , وصف التأشير: استثمارتم تعديل نوع ا21211211وفي تاريخ  7217قيده برقم     

تم 21211224وفي تاريخ  7229عبدالله محمد شعبان بدر لصاحبها عبدالله محمد شعبان بدر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 22 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وفي تاريخ  7234فرد ،  سبق قيده برقم   بيور اليف لمستحضرات التجميل لصاحبها ابانوب مالك عبده اسكندر ، تاجر  -  4

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211229  

تم 21211219وفي تاريخ  7210صديق على صديق محمد لصاحبها صديق على صديق محمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  5

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

وفي تاريخ  7211ار العقاري لصاحبها فهيم مندى فهيم اسكندر ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   المحترف لالستثم -  6

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211210  

 قيده برقم   البدوى لالستثمار العقارى والمقاوالت العموميه لصاحبها عبدالظاهر سليمان عبدالظاهر بدوي ، تاجر فرد ،  سبق -  7

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211231وفي تاريخ  7232  

وفي تاريخ  7213االيمان لتعبئة المواد الغذائيه لصاحبتها ايمان ايمن عطيه كامل ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  8

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211213  

علومات والتدريبنيوجيكس لتكنولوجيا الم -  9  Neo Geeks For Training and information Technology  لصاحبها وائل

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: 21211219وفي تاريخ  7219ابوسديره يونس سيف ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   

 استثمار

تم 21211210وفي تاريخ  7212فرد ،  سبق قيده برقم   االخوه لتشكيل المعادن لصاحبها محمد كمال شعبان على ، تاجر  -  10

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

وفي تاريخ  7212توب كير لالنتاج الحيوانى لصاحبها محمود سيد محمد عبدالسميع ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211213  

وفي تاريخ  7223حمد حمدى عبدالغنى احمد لصاحبها احمد حمدى عبدالغنى احمد ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   ا -  12

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211224  

تاريخ  وفي 7239الوطنيه لالنتاج الحيوانى لصاحبتها نعيمه عبدالحليم موسى ياسين ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار21211231  

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   االسم والسمة 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: الديار لتصنيع مواد البناء لصاحبها احمد  9102تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 21211223،  فى تاريخ :   -  1

   محمد ابراهيم ابوالحسن

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 23 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم    21211211، وفى تاريخ    9393غادة اسام الدين انور محمد وشركائها  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :  شركة   - 1

والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار بتاريخ 2121/2/2محو/شطب السجل  بناء على محضر اجتماع جماعة الشركاء المنعقد فى 

لمده االولى:مد مدة التصفيه سنتين من انتهاء ا2121/2/11  

تم    21211211، وفى تاريخ    2231شركة احمد على عبدالله محمد وشريكته  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 2

مد وضع الشركه تحت التصفيه وتعيين السيد/محمد ابو بكر مح 2121-9-29محو/شطب السجل  بناء علي خطاب الهيئه المنعقد في 

اشهر تبدا من تاريخ التاشير بالسجل التجاري 3ن تكون مده التصفيه مصفيا قانونيا للشركه علي ا  

،    2427م : ستار تكنولوجى لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتخصصة ش ذ م م  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برق   - 3

 2121/2/4العادية المنعقد بتاريختم محو/شطب السجل  بنـاء على محضر اجتماع الجمعيه العامة    21211213وفى تاريخ 

نهائيا تمت الموافقة على تصفية الشركة  2121/2/13وخطاب الهيئة فى  2121/2/13لالستثمار بتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة 

 وشطب قيد الشركه من السجل التجارى . 

،    2427م : ستار تكنولوجى لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتخصصة ش ذ م م  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برق   - 4

تم محو/شطب السجل  تم تصفية الشركة   21211213وفى تاريخ   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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،    2427م : حدودة  سبق قيدها برقستار تكنولوجى لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتخصصة ش ذ م م  ، ذات مسئولية م   - 5

 2121/2/4تم محو/شطب السجل  بنـاء على محضر اجتماع الجمعيه العامة العادية المنعقد بتاريخ   21211213وفى تاريخ 

ا نهائيتمت الموافقة على تصفية الشركة  2121/2/13وخطاب الهيئة فى  2121/2/13لالستثمار بتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة 

 وشطب قيد الشركه من السجل التجارى . 

،    2427م : ستار تكنولوجى لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتخصصة ش ذ م م  ، ذات مسئولية محدودة  سبق قيدها برق   - 6

تم محو/شطب السجل  تم شطب الشركة   21211213وفى تاريخ   

تم محو/شطب السجل    21211213، وفى تاريخ    3012ق قيدها برقم : محمد عثمان حسين وشركاه  ، توصية بسيطة  سب   - 7

يا قانونيا محمود عبدالعليم مصفقد تم وضع الشركة تحت التصفية وتعيين السيد/ايهاب  2121/9/27بناء على خطاب الهيئة بتاريخ 

التجارى ن تاريخ التأشير بالسجلسنه ميالديه تبدأمللشركة للقيام بأعمال التصفيه على ان تكون مدةالتصفيةفى خالل   

تم    21211231، وفى تاريخ    2133شركة ابراهيم يعقوب اسحاق جرجس وشركاه  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 8

 .. محو/شطب السجل  تم الغاء القيد لتعديل عنوان المركز العام الى محافظة المنيا

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ    7121شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشركاه ( شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  7111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211214،   

وفي تاريخ    7121لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشريكيه( شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،شركة االمل  -  2

جنيه  7111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211214،   

وفي تاريخ    7121ه ( شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) احمد محمد عبدالنعيم وشريك -  3

جنيه  7111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211214،   

,  تم تعديل رأس المال 21211214وفي تاريخ   ، 7121شركة وجدى ناثان فرج وشريكيه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  4

جنيه  7111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    7121شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشركاه ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  5

جنيه  7111110111الها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس م 21211214،   

وفي تاريخ    7121شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشريكيه( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  6

جنيه  7111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211214،   

وفي تاريخ    7121ع مواد البناء ) احمد محمد عبدالنعيم وشريكه ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،شركة االمل لتصني -  7

جنيه  7111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211214،   

تم تعديل رأس المال ,  21211214وفي تاريخ   ، 2171شركة وجدى ناثان فرج وشريكيه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  8

جنيه  7111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  21211214وفي تاريخ   ، 3341محمود جمال احمد محمد وشريكتيه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  9

جنيه  111111110111ليصبح رأس مالها ، , وصف التأشير:   تعديل رأس المال   
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وفي تاريخ    7179يعدل اسم الشركه بجعله شركة مارلين ماهر يوسف صليب وشريكيها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  10

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211214،   

وفي تاريخ    7179اسم الشركه بجعله شركة مارلين ماهر يوسف صليب وشريكيها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، يعدل -  11

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211214،   

تم تعديل رأس  21211214وفي تاريخ   ، 7179ها برقم ،مارلين ماهر يوسف صليب وشريكتها شركة تضامن  ، سبق قيد -  12

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211214وفي تاريخ   ، 7179مارلين ماهر يوسف صليب وشريكتها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  13

جنيه  3111110111يل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشير:   تعد   

تم تعديل رأس  21211214وفي تاريخ   ، 7179رومانى فوزى نجيب حنا وشريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  14

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211214وفي تاريخ   ، 7179ريكته شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،رومانى فوزى نجيب حنا وش -  15

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

ريخ  وفي تا 7179يعدل اسم الشركه بجعله شركة مارلين ماهر يوسف صليب وشريكيها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  16

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211214،    

وفي تاريخ   7179يعدل اسم الشركه بجعله شركة مارلين ماهر يوسف صليب وشريكيها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  17

جنيه  3111110111ر:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشي 21211214،    

تم تعديل رأس  21211214وفي تاريخ   ، 7179مارلين ماهر يوسف صليب وشريكتها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  18

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211214وفي تاريخ   ، 7179يوسف صليب وشريكتها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،مارلين ماهر  -  19

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211214وفي تاريخ   ، 7179رومانى فوزى نجيب حنا وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  20

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211214وفي تاريخ   ، 7179رومانى فوزى نجيب حنا وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  21

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211210ي تاريخ   ،وف 2434شركة على فتحى عبد المطلب وشريكة توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  22

جنيه  311111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

 2434رقم ،شركه حسين محمد بكر عبد المجيد وعلى فتحى عبد المطلب ) شركه تضامن ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها ب -  23

جنيه  311111110111ل , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس الما 21211210وفي تاريخ   ،   

تم تعديل رأس  21211210وفي تاريخ   ، 2434شركة على فتحى عبد المطلب وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  24

جنيه  311111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211210وفي تاريخ   ، 2434شركة على فتحى عبدالمطلب وشريكيه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  25

جنيه  311111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211210وفي تاريخ   ، 3424شركة على فتحى عبد المطلب وشريكة شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  26

جنيه  311111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   
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 2434م ،شركه حسين محمد بكر عبد المجيد وعلى فتحى عبد المطلب ) شركه تضامن ( شركة تضامن  ، سبق قيدها برق -  27

جنيه  311111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس  21211210وفي تاريخ   ،   

تم تعديل رأس  21211210وفي تاريخ   ، 2434شركة على فتحى عبد المطلب وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  28

يهجن  311111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211210وفي تاريخ   ، 2434شركة على فتحى عبدالمطلب وشريكيه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  29

جنيه  311111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211210وفي تاريخ   ، 7124جميل ثابت عزيز عطاالله وشريكية توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  30

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    7124توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، يعدل اسم الشركة بجعله شركة ناجح سلطان سيد وشركاه  -  31

جنيه  3111110111تأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف ال 21211210،   

تم تعديل رأس  21211210وفي تاريخ   ، 0337ابوالحسن محمد سيد عثمان وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  32

جنيه  11111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211210وفي تاريخ   ، 0337ن محمد سيد عثمان وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،ابوالحس -  33

جنيه  11111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  21211213،  وفي تاريخ  3032شركة احمد محمد فهمى العطار وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  34

جنيه  3390110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  21211217وفي تاريخ   ، 3229داليا زاهر انور بطرس وشريكها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  35

جنيه  3111110111لها ،, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ما   

تم تعديل رأس المال  21211217وفي تاريخ   ، 3229داليا زاهر انور بطرس وشريكها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  36

جنيه  3111110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  21211217وفي تاريخ   ، 3229قيدها برقم ، داليا زاهر انور بطرس وشريكها توصية بسيطة  ، سبق -  37

جنيه  3111110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  21211217وفي تاريخ   ، 3229داليا زاهر انور بطرس وشريكها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  38

جنيه  3111110111تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،, وصف التأشير:      

تم تعديل رأس  21211217وفي تاريخ   ، 3229رومانى فهمى اسكندر اسعد وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  39

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211217وفي تاريخ   ، 3229در اسعد وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،رومانى فهمى اسكن -  40

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211217وفي تاريخ   ، 3229رومانى فهمى اسكندر اسعد وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  41

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211217وفي تاريخ   ، 3229رومانى فهمى اسكندر اسعد وشريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  42

جنيه  1110111311المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    0221يعدل اسم الشركه بجعله شركة سعاد سيد محمد سيد وشريكيها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  43

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211211،   
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وفي تاريخ    0221د سيد محمد سيد وشريكيها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،يعدل اسم الشركه بجعله شركة سعا -  44

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211211،   

وفي تاريخ    0221قم ،يعدل اسم الشركه بجعله شركة سعاد سيد محمد سيد وشريكيها توصية بسيطة  ، سبق قيدها بر -  45

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211211،   

تم تعديل رأس  21211211وفي تاريخ   ، 0221حبيبه محمد عبدالباري محمد وشريكيها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  46

جنيه  3111110111يل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال , وصف التأشير:   تعد   

تم تعديل رأس  21211211وفي تاريخ   ، 0221حبيبه محمد عبدالباري محمد وشريكيها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  47

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211211وفي تاريخ   ، 0221باري محمد وشريكيها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،حبيبه محمد عبدال -  48

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    2210يعدل اسم الشركه بجعلها شركة سعاد سيد محمد سيد وشريكها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  49

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211211،   

وفي تاريخ    0221يعدل اسم الشركه بجعلها شركة سعاد سيد محمد سيد وشريكها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  50

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211211،   

وفي تاريخ    0221وشريكها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، يعدل اسم الشركه بجعلها شركة سعاد سيد محمد سيد -  51

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211211،   

ديل رأس تم تع 21211211وفي تاريخ   ، 0221شركة محمد علم الدين محمد وشريكيه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  52

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211211وفي تاريخ   ، 0221شركة محمد علم الدين محمد وشريكيه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  53

جنيه  1131111101المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  21211211وفي تاريخ   ، 0221شركة محمد علم الدين محمد وشريكيه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  54

جنيه  3111110111المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211211وفي تاريخ   ، 0221م ،محمد علم الدين محمد وشريكية توصية بسيطة  ، سبق قيدها برق -  55

جنيه  3111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211211وفي تاريخ   ، 0221محمد علم الدين محمد وشريكية توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  56

جنيه  3111110111لمال ليصبح رأس مالها ،وصف التأشير:   تعديل رأس ا   

تم تعديل رأس المال ,  21211211وفي تاريخ   ، 0221محمد علم الدين محمد وشريكية توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  57

جنيه  3111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    2301ون لتعبئة المواد الغذائية ( شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،محمود مرسى احمد وشركاه ) المتحد -  58

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   

 2301قم ،تضامن  ، سبق قيدها بر الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ) زكريا رمضان داود وشريكة ( شركة -  59

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212وفي تاريخ   ،   

وفي  2301، الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية زكريا رمضان داود وشريكة شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم -  60

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212اريخ   ،ت   
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( شركة  المتحدة لجرش وبشر وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكة -  61

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح  21211212، وفي تاريخ   2301تضامن  ، سبق قيدها برقم ،

جنيه  11111110111رأس مالها ،   

يكيه ( الشركة المتحدة لجرش وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) حربى زكرى تاوضروس شنوده وشر -  62

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال  12112122وفي تاريخ   ، 2301شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،

جنيه  11111110111ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    2301يعدل اسم الشركة بجعله / ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  63

جنيه  11111110111رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل  21211212،   

وفي تاريخ    2301محمود مرسى احمد وشركاه ) المتحدون لتعبئة المواد الغذائية ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  64

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   

 2301برقم ، الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ) زكريا رمضان داود وشريكة ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها -  65

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212وفي تاريخ   ،   

وفي  2301قم ،عبئة المواد الغذائية زكريا رمضان داود وشريكة توصية بسيطة  ، سبق قيدها برالشركة المتحدة لتصنيع وت -  66

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212تاريخ   ،   

( توصية  اعها ) ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكةالمتحدة لجرش وبشر وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انو -  67

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح  21211212وفي تاريخ   ، 2301بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،

جنيه  11111110111رأس مالها ،   

يكيه ( ا ) حربى زكرى تاوضروس شنوده وشرالشركة المتحدة لجرش وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعه -  68

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال  21211212وفي تاريخ   ، 2301توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،

جنيه  11111110111ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    2301، سبق قيدها برقم ،  يعدل اسم الشركة بجعله / ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكه توصية بسيطة -  69

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   

وفي تاريخ    2301محمود مرسى احمد وشركاه ) المتحدون لتعبئة المواد الغذائية ( شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  70

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   

 2301قم ،الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ) زكريا رمضان داود وشريكة ( شركة تضامن  ، سبق قيدها بر -  71

جنيه  11111110111ر:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشي 21211212وفي تاريخ   ،   

وفي  2301، الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية زكريا رمضان داود وشريكة شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم -  72

جنيه  11111110111، تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها 21211212تاريخ   ،   

( شركة  المتحدة لجرش وبشر وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكة -  73

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح  21211212وفي تاريخ   ، 2301تضامن  ، سبق قيدها برقم ،

جنيه  11101111111رأس مالها ،   

يكيه ( الشركة المتحدة لجرش وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) حربى زكرى تاوضروس شنوده وشر -  74

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال  21211212وفي تاريخ   ، 2301شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،

جنيه  01111111111ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    2301يعدل اسم الشركة بجعله / ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  75

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   
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وفي تاريخ    2301ن لتعبئة المواد الغذائية ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،محمود مرسى احمد وشركاه ) المتحدو -  76

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   

 2301برقم ، ة بسيطة  ، سبق قيدهاالشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ) زكريا رمضان داود وشريكة ( توصي -  77

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212وفي تاريخ   ،   

 وفي 2301قم ،الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية زكريا رمضان داود وشريكة توصية بسيطة  ، سبق قيدها بر -  78

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212تاريخ   ،   

( توصية  المتحدة لجرش وبشر وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكة -  79

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح  21211212وفي تاريخ   ، 2301بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،

جنيه  11111110111رأس مالها ،   

يكيه ( الشركة المتحدة لجرش وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) حربى زكرى تاوضروس شنوده وشر -  80

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال  21211212وفي تاريخ   ، 2301توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،

جنيه  11111110111ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    2301عدل اسم الشركة بجعله / ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،ي -  81

جنيه  11111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   

تم تعديل رأس المال ,  21211212وفي تاريخ   ، 7193يدها برقم ،العال للتجاره والتوزيع ذات مسئولية محدودة  ، سبق ق -  82

جنيه  21111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211212وفي تاريخ   ، 7193العال للتجاره والتوزيع ذات مسئولية محدودة  ، سبق قيدها برقم ، -  83

جنيه  21111110111تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،وصف التأشير:      

تم تعديل  21211213وفي تاريخ   ، 2219شركة ميشيل حكيم تقاوى حبشى وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  84

جنيه  3111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    2219توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، كة بجعله/ شركة ميشيل حكيم تقاوى حبشى وشركائه يعدل اسم الشر -  85

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211213،   

تم تعديل  21211219وفي تاريخ   ، 2729دها برقم ،شركة محمود ابوالعال حسن مسعود وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قي -  86

جنيه  0111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل  21211219وفي تاريخ   ، 2729شركة محمود ابوالعال حسن مسعود وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  87

جنيه  0111110111ر:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،رأس المال , وصف التأشي   

تم تعديل  21211219وفي تاريخ   ، 2729شركة محمود ابوالعال حسن مسعود وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  88

جنيه  0111110111رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  21211219وفي تاريخ   ، 2729ا نشات حنا خليفه وشركائها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،ماريان -  89

جنيه  0111110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  21211219، وفي تاريخ   2729ماريانا نشات حنا خليفه وشركائها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  90

جنيه  0111110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال  21211219وفي تاريخ   ، 2729ماريانا نشات حنا خليفه وشركائها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  91

جنيه  0111110111مالها ،, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس    
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وفي تاريخ    172يعدل اسم الشركة بجعله / شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  92

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   

وفي تاريخ    172توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، بجعله شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها يعدل اسم الشركة  -  93

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   

تم تعديل رأس المال  21211212وفي تاريخ   ، 217شركة زيدان محمد زيدان وشريكية توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  94

جنيه  3111110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211212وفي تاريخ   ، 172شنودة ابراهيم محروس وشريكية توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  95

جنيه  3111110111صبح رأس مالها ،وصف التأشير:   تعديل رأس المال لي   

وفي تاريخ    172يعدل اسم الشركة بجعله / شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  96

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   

وفي تاريخ    172شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، الشركة بجعله شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها يعدل اسم  -  97

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211212،   

تم تعديل رأس المال  21211212وفي تاريخ   ، 172م ،شركة زيدان محمد زيدان وشريكية شركة تضامن  ، سبق قيدها برق -  98

جنيه  3111110111, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211212وفي تاريخ   ، 172شنودة ابراهيم محروس وشريكية شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  99

جنيه  3111110111ل ليصبح رأس مالها ،وصف التأشير:   تعديل رأس الما   

وفي تاريخ    30192ريداج لطحن الغالل ) طارق محمد سيد يوسف وشركاه ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  100

جنيه  31111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211220،   

وفي تاريخ    30192ولية لصناعة االعالف وائل غبريال بسادة وشركاة توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،الشركة الد -  101

جنيه  31111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211220،   

رقم ل بسادة وشركاة ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها بالشركة الدولية لصناعة اعالف الدواجن والماشية ) وائل غبريا -  102

تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  21211220وفي تاريخ   ، 30192،

جنيه  31111110111،   

وفي تاريخ    92301الدولية لطحن الغالل ) احمد ابراهيم عثمان وشريكيه ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  103

جنيه  31111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211220،   

رقم الشركة الدولية لصناعة اعالف الدواجن والماشية ) احمد ابراهيم عثمان وشركاه ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها ب -  104

تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها  تم 21211220وفي تاريخ   ، 30192،

جنيه  31111110111،   

وفي تاريخ    30192ريداج لطحن الغالل ) طارق محمد سيد يوسف وشريكية ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  105

جنيه  31111110111بح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليص 21211220،   

تم تعديل رأس المال ,  21211231وفي تاريخ   ، 2721فايزه احمد محمود وشريكيها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  106

جنيه  3111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    2721د وشركائها ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،الهدى لصناعة االخشاب ) فايزه احمد محمو -  107

جنيه  3111110111تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 21211231،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 31 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل رأس المال ,  21211231وفي تاريخ   ، 2721فايزه احمد محمود وشركاها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  108

جنيه  3111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  21211231، وفي تاريخ   2721فايزه احمد محمود وشريكيها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  109

جنيه  3111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    2721الهدى لصناعة االخشاب ) فايزه احمد محمود وشركائها ( شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  110

جنيه  3111110111أس المال ليصبح رأس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل ر 21211231،   

تم تعديل رأس المال ,  21211231وفي تاريخ   ، 2721فايزه احمد محمود وشركاها شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  111

جنيه  3111110111وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  21211231وفي تاريخ   ، 2133وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، شركة ابراهيم يعقوب اسحاق جرجس -  112

جنيه  22111110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم  21211231وفي تاريخ   ، 2133شركة ابراهيم يعقوب اسحاق جرجس وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  113

جنيه  22111110111تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  7121 شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشركاه ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    -  1

 -الصفا  -ه تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط المنطقه الصناعي 21211214

012،019والشارع العرضى وجزء من القطعه رقم022،021،021،017القطع ارقام  

وفي تاريخ  7121شريكيه( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد و -  2

 -الصفا  -ه تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط المنطقه الصناعي 21211214

012،019والشارع العرضى وجزء من القطعه رقم022،021،021،017القطع ارقام  

وفي تاريخ  7121لتصنيع مواد البناء ) احمد محمد عبدالنعيم وشريكه ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    شركة االمل  -  3

 -الصفا  -ه تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط المنطقه الصناعي 21211214

012،019وجزء من القطعه رقموالشارع العرضى 022،021،021،017القطع ارقام  

تم تعديل العنوان ,  21211214وفي تاريخ  7121شركة وجدى ناثان فرج وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  4

القطع  -الصفا  -وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط المنطقه الصناعيه 

012،019ع العرضى وجزء من القطعه رقموالشار022،021،021،017ارقام  

وفي تاريخ  7121شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشركاه ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  5

 -الصفا  -ه تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط المنطقه الصناعي 21211214

012،019والشارع العرضى وجزء من القطعه رقم022،021،021،017القطع ارقام  

وفي تاريخ  7121شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشريكيه( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  6

 -الصفا  -ه كه وموقع ممارسة النشاط المنطقه الصناعيتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشر 21211214

012،019والشارع العرضى وجزء من القطعه رقم022،021،021،017القطع ارقام  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 32 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وفي تاريخ  7121شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) احمد محمد عبدالنعيم وشريكه ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  7

 -الصفا  -ه ن , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط المنطقه الصناعيتم تعديل العنوا 21211214

012،019والشارع العرضى وجزء من القطعه رقم022،021،021،017القطع ارقام  

ل العنوان , تم تعدي 21211214وفي تاريخ  7121شركة وجدى ناثان فرج وشريكيه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  8

القطع  -الصفا  -وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط المنطقه الصناعيه 

012،019والشارع العرضى وجزء من القطعه رقم022،021،021،017ارقام  

تم تعديل العنوان ,  21421211وفي تاريخ  3341محمود جمال احمد محمد وشريكتيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  9

(المنطقه الصناعيه بالزرابي42وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم)  -  

تم تعديل العنوان  21211210وفي تاريخ  7124جميل ثابت عزيز عطاالله وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  10

 -بدشلوط ( بالمنطقة الصناعية 133المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله فى القطعه رقم ) , وصف الـتأشير:   ، يعدل

  فيلزم موافقة الهيئة مسبقا .مركز ديروط محافظة اسيوط . ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا شبه جزيرة سيناء 

وفي تاريخ  7124، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     يعدل اسم الشركة بجعله شركة ناجح سلطان سيد وشركاه  -  11

( 133قم )تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله فى القطعه ر 21211210

فيلزم اء جزيرة سينمركز ديروط محافظة اسيوط . ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا شبه  -بدشلوط بالمنطقة الصناعية 

 موافقة الهيئة مسبقا . 

تم تعديل  21211210وفي تاريخ  3330شركة عمرو على جمال الدين وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  12

فظة قسم ثان اسيوط محا -تقسيم الطرابيشى  29العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل عنوان المركز الرئيسى بجعله العقار رقم

. اسيوط   

تم تعديل  21211210وفي تاريخ  3330شركة عمرو على جمال الدين وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  13

بجعله الموقع االول لممارسة النشاط  2112لسنة  1131العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل عنوان الفرع المودع برقم 

محافظة اسيوط .   -ثان اسيوط  -قوقيين تقسيم الح 2ش  2عمارة الثالث   

وفي  47420    شركة هانى حليم وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم -  14

زء وج34،33،03وجزء من 02-09للشركه القطع ارقام1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع  21211213تاريخ 

بالمنطقه الصناعيه الثانيه 32من   - 

 21211213وفي تاريخ  47420االهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  15

بالمنطقه  32وجزء من 34،33،03وجزء من 02-09للشركه القطع ارقام1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع 

لصناعيه الثانيها  - 

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  47420هانى حليم ابراهيم وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  16

بالمنطقه الصناعيه الثانيه 32وجزء من 34،33،03وجزء من 02-09للشركه القطع ارقام1وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع   - 

وفي  47420وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     شركة هانى حليم -  17

 - 49 - 44 - 40تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطع ارقام  21211213تاريخ 

الجزء الغربي بالمنطقه الصناعيه االولى 43  - 

تم  21211213وفي تاريخ  47420الهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    ا -  18

الجزء الغربي  43 - 49 - 44 - 40تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطع ارقام 

 - بالمنطقه الصناعيه االولى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  47420حليم ابراهيم وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    هانى  -  19

الجزء الغربي بالمنطقه الصناعيه  43 - 49 - 44 - 40وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطع ارقام 

 - االولى

وفي  47420    شركة هانى حليم وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم -  20

 - 49 - 44 - 40تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطع ارقام  21211213تاريخ 

اعيه االولىالجزء الغربي بالمنطقه الصن 43  - 

 21211213وفي تاريخ  47420االهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  21

الجزء الغربي  43 - 49 - 44 - 40تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطع ارقام 

ه االولىبالمنطقه الصناعي  - 

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  47420هانى حليم ابراهيم وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  22

الجزء الغربي بالمنطقه الصناعيه  43 - 49 - 44 - 40وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطع ارقام 

 - االولى

وفي  47420هانى حليم وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    شركة  -  23

وجزء 34،33،03وجزء من 02-09للشركه القطع ارقام1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع  21211213تاريخ 

بالمنطقه الصناعيه الثانيه 32من   - 

تم  21211213وفي تاريخ  47420للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    االهرام  -  24

بالمنطقه  32وجزء من 34،33،03وجزء من 02-09للشركه القطع ارقام1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع 

 - الصناعيه الثانيه

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  47420شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    هانى حليم ابراهيم وشريكية ،  -  25

بالمنطقه الصناعيه الثانيه 32وجزء من 34،33،03وجزء من 02-09للشركه القطع ارقام1وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع   - 

وفي  47420ة تضامن ،  سبق قيدها برقم    شركة هانى حليم وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، شرك -  26

وجزء من  119 - 113للشركه القطع ارقام جزء من 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع  21211213تاريخ 

بالمنطقه الصناعيه الثالثه 112  -  

تم  21211213وفي تاريخ  47420برقم    االهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها  -  27

بالمنطقه الصناعيه  112وجزء من  119 - 113للشركه القطع ارقام جزء من 2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع 

  - الثالثه

ل العنوان , تم تعدي 21211213وفي تاريخ  47420هانى حليم ابراهيم وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  28

بالمنطقه الصناعيه الثالثه 112وجزء من  119 - 113للشركه القطع ارقام جزء من 2وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع   -  

وفي  47420    شركة هانى حليم وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم -  29

وجزء من  119 - 113للشركه القطع ارقام جزء من 2لعنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع تم تعديل ا 21211213تاريخ 

بالمنطقه الصناعيه الثالثه 112  -  

 21211213وفي تاريخ  47420االهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  30

بالمنطقه الصناعيه  112وجزء من  119 - 113للشركه القطع ارقام جزء من 2ر:   ، اضافة فرع تم تعديل العنوان , وصف الـتأشي

  - الثالثه

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  47420هانى حليم ابراهيم وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  31

بالمنطقه الصناعيه الثالثه 112وجزء من  119 - 113ء من للشركه القطع ارقام جز2وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع   -  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وفي  47420    شركة هانى حليم وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم -  32

بالمنطقه -3- 0 -4 -3 -2 - 1للشركه القطع ارقام  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع  21211213تاريخ 

 - الصناعيه الثالثه

 21211213وفي تاريخ  47420االهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  33

الثالثه بالمنطقه الصناعيه-3- 0 -4 -3 -2 - 1للشركه القطع ارقام  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع   - 

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  47420هانى حليم ابراهيم وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  34

بالمنطقه الصناعيه الثالثه-3- 0 -4 -3 -2 - 1للشركه القطع ارقام  3وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع   - 

وفي  47420ع االكياس والشنط البالستيك ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    شركة هانى حليم وشركاه ) شركة تصني -  35

بالمنطقه -3- 0 -4 -3 -2 - 1للشركه القطع ارقام  3تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع  21211213تاريخ 

 - الصناعيه الثالثه

تم  21211213وفي تاريخ  47420ركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    االهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، ش -  36

بالمنطقه الصناعيه الثالثه-3- 0 -4 -3 -2 - 1للشركه القطع ارقام  3تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع   - 

تم تعديل العنوان ,  12132121وفي تاريخ  47420هانى حليم ابراهيم وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  37

بالمنطقه الصناعيه الثالثه-3- 0 -4 -3 -2 - 1للشركه القطع ارقام  3وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع   - 

وفي  47420شركة هانى حليم وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  38

بالمنطقه الصناعيه االولى  37للشركه القطعه رقم  4لعنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع تم تعديل ا 21211213تاريخ 

الجزء الغربى بالمنطقه الصناعيه االولى 37والقطعه   -  

تم  21211213وفي تاريخ  47420االهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  39

الجزء الغربى  37بالمنطقه الصناعيه االولى والقطعه  37للشركه القطعه رقم  4العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع تعديل 

  - بالمنطقه الصناعيه االولى

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  47420هانى حليم ابراهيم وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  40

الجزء الغربى بالمنطقه الصناعيه  37بالمنطقه الصناعيه االولى والقطعه  37للشركه القطعه رقم  4أشير:   ، اضافة فرع وصف الـت

  - االولى

وفي  47420    شركة هانى حليم وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم -  41

بالمنطقه الصناعيه االولى  37للشركه القطعه رقم  4العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع  تم تعديل 21211213تاريخ 

الجزء الغربى بالمنطقه الصناعيه االولى 37والقطعه   -  

 21211213وفي تاريخ  47420االهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  42

الجزء الغربى  37بالمنطقه الصناعيه االولى والقطعه  37للشركه القطعه رقم  4يل العنوان , وصف الـتأشير:   ، اضافة فرع تم تعد

  - بالمنطقه الصناعيه االولى

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  47420هانى حليم ابراهيم وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  43

الجزء الغربى بالمنطقه الصناعيه  37بالمنطقه الصناعيه االولى والقطعه  37للشركه القطعه رقم  4الـتأشير:   ، اضافة فرع وصف 

  - االولى

وفي  47420    شركة هانى حليم وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم -  44

الدور السادس تقسيم مصر  4عماره رقم  312عديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مقر ادارى شقه رقم تم ت 21211213تاريخ 

قسم -مساكن شيراتون  -الجديده شارع يحى زكريا )هليوبوليس روك(   
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 11213212وفي تاريخ  47420االهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  45

الدور السادس تقسيم مصر الجديده شارع يحى  4عماره رقم  312تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مقر ادارى شقه رقم 

قسم -مساكن شيراتون  -زكريا )هليوبوليس روك(   

تعديل العنوان , تم  21211213وفي تاريخ  47420هانى حليم ابراهيم وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  46

الدور السادس تقسيم مصر الجديده شارع يحى زكريا )هليوبوليس  4عماره رقم  312وصف الـتأشير:   ، مقر ادارى شقه رقم 

قسم -مساكن شيراتون  -روك(   

وفي  42047شركة هانى حليم وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  47

الدور السادس تقسيم مصر  4عماره رقم  312تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مقر ادارى شقه رقم  21211213تاريخ 

قسم -مساكن شيراتون  -الجديده شارع يحى زكريا )هليوبوليس روك(   

تم  21211213وفي تاريخ  47420رقم    االهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها ب -  48

الدور السادس تقسيم مصر الجديده شارع يحى زكريا  4عماره رقم  312تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مقر ادارى شقه رقم 

قسم -مساكن شيراتون  -)هليوبوليس روك(   

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  47420هانى حليم ابراهيم وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  49

الدور السادس تقسيم مصر الجديده شارع يحى زكريا )هليوبوليس  4عماره رقم  312وصف الـتأشير:   ، مقر ادارى شقه رقم 

قسم -مساكن شيراتون  -روك(   

وفي  47420هانى حليم وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     شركة -  50

الدور السادس تقسيم مصر الجديده  3عماره رقم  311تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مقر ادارى رقم  21211213تاريخ 

قسم -راتون مساكن شي -شارع يحى زكريا )هليوبوليس روك(   

تم  21211213وفي تاريخ  47420االهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  51

الدور السادس تقسيم مصر الجديده شارع يحى زكريا  3عماره رقم  311تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مقر ادارى رقم 

قسم -كن شيراتون مسا -)هليوبوليس روك(   

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  47420هانى حليم ابراهيم وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  52

 -الدور السادس تقسيم مصر الجديده شارع يحى زكريا )هليوبوليس روك(  3عماره رقم  311وصف الـتأشير:   ، مقر ادارى رقم 

سمق -مساكن شيراتون   

وفي  47420    شركة هانى حليم وشركاه ) شركة تصنيع االكياس والشنط البالستيك ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم -  53

الدور السادس تقسيم مصر الجديده  3عماره رقم  311تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مقر ادارى رقم  21211213تاريخ 

قسم -مساكن شيراتون  -وك( شارع يحى زكريا )هليوبوليس ر  

 21211213وفي تاريخ  47420االهرام للبالستيك ) مرثه اسحق مسعد وشركاها ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  54

الدور السادس تقسيم مصر الجديده شارع يحى زكريا  3عماره رقم  311تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، مقر ادارى رقم 

قسم -مساكن شيراتون  -وليس روك( )هليوب  

تم تعديل العنوان ,  21211213وفي تاريخ  47420هانى حليم ابراهيم وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  55

 -الدور السادس تقسيم مصر الجديده شارع يحى زكريا )هليوبوليس روك(  3عماره رقم  311وصف الـتأشير:   ، مقر ادارى رقم 

قسم -ساكن شيراتون م  

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  3229داليا زاهر انور بطرس وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  56

مناطق وموقع ممارسه النشاط الصناعي احدي ال -وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى ش كنيسة مارجرجس رزقه الدير المحرق 

ةالهيئة مسبقامده فى ج.م.ع ويجوزلمديرالشركة انشاء فروع للشركة فيما عدامنطقةشبه جزيرةسيناء فيلزم موافقالصناعيه المعت  -  

تم تعديل  21211217وفي تاريخ  3229رومانى فهمى اسكندر اسعد وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  57

ي احدي وموقع ممارسه النشاط الصناع -نيسة مارجرجس رزقه الدير المحرق العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى ش ك
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زم موافقةالهيئة المناطق الصناعيه المعتمده فى ج.م.ع ويجوزلمديرالشركة انشاء فروع للشركة فيما عدامنطقةشبه جزيرةسيناء فيل

  - مسبقا

وفي تاريخ  0221صية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    يعدل اسم الشركه بجعله شركة سعاد سيد محمد سيد وشريكيها ، تو -  58

تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، موقع ممارسة النشاط الثانى شقه الدور الرابع علوى شارع شل 21211211  - 

يل تم تعد 21211211وفي تاريخ  0221حبيبه محمد عبدالباري محمد وشريكيها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  59

 - العنوان , وصف الـتأشير:   ، موقع ممارسة النشاط الثانى شقه الدور الرابع علوى شارع شل

وفي تاريخ  0221يعدل اسم الشركه بجعلها شركة سعاد سيد محمد سيد وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  60

النشاط الثانى شقه الدور الرابع علوى شارع شل تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، موقع ممارسة 21211211  - 

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  0221شركة محمد علم الدين محمد وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  61

 - العنوان , وصف الـتأشير:   ، موقع ممارسة النشاط الثانى شقه الدور الرابع علوى شارع شل

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  0221لدين محمد وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    محمد علم ا -  62

 - وصف الـتأشير:   ، موقع ممارسة النشاط الثانى شقه الدور الرابع علوى شارع شل

وفي تاريخ  0221ها برقم    يعدل اسم الشركه بجعله شركة سعاد سيد محمد سيد وشريكيها ، توصية بسيطة ،  سبق قيد -  63

برج )ج( شارع الملك فيصل باالزهر 14تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضى شقة رقم  21211211  - 

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  0221حبيبه محمد عبدالباري محمد وشريكيها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  64

برج )ج( شارع الملك فيصل باالزهر 14تأشير:   ، الدور االرضى شقة رقم العنوان , وصف الـ  - 

وفي تاريخ  0221يعدل اسم الشركه بجعلها شركة سعاد سيد محمد سيد وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  65

شارع الملك فيصل باالزهر برج )ج( 14تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضى شقة رقم  21211211  - 

تم تعديل  21211211وفي تاريخ  0221شركة محمد علم الدين محمد وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  66

برج )ج( شارع الملك فيصل باالزهر 14العنوان , وصف الـتأشير:   ، الدور االرضى شقة رقم   - 

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  0221توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    محمد علم الدين محمد وشريكية ،  -  67

برج )ج( شارع الملك فيصل باالزهر 14وصف الـتأشير:   ، الدور االرضى شقة رقم   - 

عنوان , تم تعديل ال 21211211وفي تاريخ  4113ناجح محمد عبد الوهاب وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  68

لها  تقسيم الياس بالش ثان اسيوط محافظه اسيوط ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ 4وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي للشركه 

افروع او مكاتب او توكيالت في جمهوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء يلزم موافقه الهيئه مسبق  

تم  21211211وفي تاريخ  4113البارودى وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     شركه ناجح محمد عبد الوهاب -  69

كه تقسيم الياس بالش ثان اسيوط محافظه اسيوط ويجوز لمدير الشر 4تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي للشركه 

لهيئه مسبقافيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء يلزم موافقه اان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيالت في جمهوريه مصر العربيه   

تم  21211211وفي تاريخ  4113شركة ناجح محمد عبدالوهاب البارودى وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  70

كه اسيوط ويجوز لمدير الشر تقسيم الياس بالش ثان اسيوط محافظه 4تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي للشركه 

لهيئه مسبقاان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيالت في جمهوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء يلزم موافقه ا  

ا برقم    يعدل اسم الشركة بجعله شركة ناجح محمد عبدالوهاب عبدالعال الباردوى وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيده -  71

تقسيم الياس بالش ثان اسيوط  4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي للشركه  21211211وفي تاريخ  1134

طقه شبه محافظه اسيوط ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيالت في جمهوريه مصر العربيه فيما عدا من

قاجزيره سيناء يلزم موافقه الهيئه مسب  
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بق قيدها ميتا اليت لتصنيع لوحات وكشافات وادوات كهربائية لصاحبها مالك جاب الله فام وشركاة ، توصية بسيطة ،  س -  72

لصناعيه تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي للشلركه منطقه الصفا ا 21211211وفي تاريخ  32424برقم    

ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيالت في جمهوريه مصر  179و  170 بني غالب اسيوط بالقطعه رقم

 العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء يلزم موافقه الهيئه مسبقا

ي وف 32424ميتا اليت لتصنيع لوحات وكشافات ) مالك جاب الله فام وشريكية ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  73

الب اسيوط تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي للشلركه منطقه الصفا الصناعيه بني غ 21211211تاريخ 

دا ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيالت في جمهوريه مصر العربيه فيما ع 179و  170بالقطعه رقم 

الهيئه مسبقا منطقه شبه جزيره سيناء يلزم موافقه  

 32424م    شركة ميتا اليت لتصنيع لوحات وكشافات ) مالك جاب الله فام وشريكة ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برق -  74

ي غالب اسيوط تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي للشلركه منطقه الصفا الصناعيه بن 21211211وفي تاريخ 

دا ويجوز لمدير الشركه ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيالت في جمهوريه مصر العربيه فيما ع 179و  170بالقطعه رقم 

 منطقه شبه جزيره سيناء يلزم موافقه الهيئه مسبقا

تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  32424شركة مالك جاب الله فام وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  75

ويجوز لمدير  179و  170, وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي للشلركه منطقه الصفا الصناعيه بني غالب اسيوط بالقطعه رقم 

موافقه الهيئه  الشركه ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيالت في جمهوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء يلزم

 مسبقا

تم تعديل العنوان  21211211وفي تاريخ  32424الله فام وشريكيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    شركة مالك جاب  -  76

ويجوز لمدير  179و  170, وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي للشلركه منطقه الصفا الصناعيه بني غالب اسيوط بالقطعه رقم 

موافقه الهيئه  هوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء يلزمالشركه ان ينشئ لها فروع او مكاتب او توكيالت في جم

 مسبقا

 21211211وفي تاريخ  0037شركه ) وائل فتحى زهرى وشريكه ( شركه توصيه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  77

ع ممارسة احدى اسيوط وموق-مركز البدارى  -ري تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي للشركة قرية العقال البح

 المناطق الصناعية المعتمدة في ج .م .ع

تم تعديل العنوان ,  21211211وفي تاريخ  0037اميره عبدالرؤف زهري وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  78

ق الصناعية اسيوط وموقع ممارسة احدى المناط-مركز البدارى  -وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي للشركة قرية العقال البحري 

 المعتمدة في ج .م .ع

وفي تاريخ  2301مود مرسى احمد وشركاه ) المتحدون لتعبئة المواد الغذائية ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    مح -  79

ناعية تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الص 21211212

لهيئة ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة امحافظة اسيوط ( 49ابوتيج قطعه ) -الزرابى 

. مسبقاً   

 2301رقم    الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ) زكريا رمضان داود وشريكة ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها ب -  80

طقة ير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المنتم تعديل العنوان , وصف الـتأش 21211212وفي تاريخ 

محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم ( 49ابوتيج قطعه ) -الصناعية الزرابى 

. موافقة الهيئة مسبقاً   

وفي  2301م    يا رمضان داود وشريكة ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقالشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية زكر -  81

الصناعية  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة 21211212تاريخ 

لهيئة منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة امحافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا ( 49ابوتيج قطعه ) -الزرابى 

. مسبقاً   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 38 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

( ، شركة  المتحدة لجرش وبشر وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكة -  82

قع دل المركز الرئيسى وموتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يع 21211212وفي تاريخ  2301تضامن ،  سبق قيدها برقم    

محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا ( 49ابوتيج قطعه ) -ممارسة النشاط بجعله المنطقة الصناعية الزرابى 

. منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقاً   

يكيه ( ، انواعها ) حربى زكرى تاوضروس شنوده وشرالشركة المتحدة لجرش وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع  -  83

 تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى 21211212وفي تاريخ  2301شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    

لشركة انشاء فروع محافظة اسيوط ويجوز لمدير ا( 49ابوتيج قطعه ) -وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الصناعية الزرابى 

. ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقاً   

وفي تاريخ  2301يعدل اسم الشركة بجعله / ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  84

ناعية قع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الصتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى ومو 21211212

لهيئة محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة ا( 49ابوتيج قطعه ) -الزرابى 

. مسبقاً   

وفي تاريخ  2301قيدها برقم     محمود مرسى احمد وشركاه ) المتحدون لتعبئة المواد الغذائية ( ، توصية بسيطة ،  سبق -  85

ناعية تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الص 21211212

 لهيئةمحافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة ا( 49ابوتيج قطعه ) -الزرابى 

. مسبقاً   

 2301ها برقم    الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ) زكريا رمضان داود وشريكة ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيد -  86

طقة تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المن 21211212وفي تاريخ 

محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم ( 49ابوتيج قطعه ) -ابى الصناعية الزر

. موافقة الهيئة مسبقاً   

 2301رقم    الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية زكريا رمضان داود وشريكة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها ب -  87

طقة تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المن 12122121وفي تاريخ 

محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم ( 49ابوتيج قطعه ) -الصناعية الزرابى 

. موافقة الهيئة مسبقاً   

( ،  بشر وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكةالمتحدة لجرش و -  88

ى تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيس 21211212وفي تاريخ  2301توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    

محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ( 49وتيج قطعه )اب -وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الصناعية الزرابى 

. ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقاً   

يكيه ( ، الشركة المتحدة لجرش وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) حربى زكرى تاوضروس شنوده وشر -  89

ى تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيس 21211212وفي تاريخ  2301قم    توصية بسيطة ،  سبق قيدها بر

محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ( 49ابوتيج قطعه ) -وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الصناعية الزرابى 

. ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقاً   

وفي تاريخ  2301يعدل اسم الشركة بجعله / ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  90

ناعية تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الص 21211212

لهيئة فظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة امحا( 49ابوتيج قطعه ) -الزرابى 

. مسبقاً   

وفي تاريخ  2301محمود مرسى احمد وشركاه ) المتحدون لتعبئة المواد الغذائية ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  91

ناعية ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الص  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:  21211212

لهيئة محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة ا( 49ابوتيج قطعه ) -الزرابى 

. مسبقاً   
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 39 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 2301رقم    رمضان داود وشريكة ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها ب الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ) زكريا -  92

طقة تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المن 21211212وفي تاريخ 

منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا ( 49ابوتيج قطعه ) -الصناعية الزرابى 

. موافقة الهيئة مسبقاً   

وفي  2301م    الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية زكريا رمضان داود وشريكة ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برق -  93

الصناعية  النشاط بجعله المنطقة تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة 21211212تاريخ 

لهيئة محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة ا( 49ابوتيج قطعه ) -الزرابى 

. مسبقاً   

( ، شركة  س وشريكةالمتحدة لجرش وبشر وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) ماهر لمعى لنديوس زخريو -  94

قع تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى ومو 21211212وفي تاريخ  2301تضامن ،  سبق قيدها برقم    

محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا ( 49ابوتيج قطعه ) -ممارسة النشاط بجعله المنطقة الصناعية الزرابى 

. جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقاً منطقة شبه   

يكيه ( ، الشركة المتحدة لجرش وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) حربى زكرى تاوضروس شنوده وشر -  95

 كز الرئيسىتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المر 21211212وفي تاريخ  2301شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    

محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ( 49ابوتيج قطعه ) -وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الصناعية الزرابى 

. ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقاً   

وفي تاريخ  2301من ،  سبق قيدها برقم    يعدل اسم الشركة بجعله / ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكه ، شركة تضا -  96

ناعية تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الص 21211212

لهيئة قة امحافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم مواف( 49ابوتيج قطعه ) -الزرابى 

. مسبقاً   

وفي تاريخ  2301محمود مرسى احمد وشركاه ) المتحدون لتعبئة المواد الغذائية ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  97

ناعية تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الص 21211212

لهيئة محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة ا( 49ابوتيج قطعه ) -الزرابى 

. مسبقاً   

 2301ها برقم    الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ) زكريا رمضان داود وشريكة ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيد -  98

طقة تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المن 21221211وفي تاريخ 

محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم ( 49ابوتيج قطعه ) -الصناعية الزرابى 

. موافقة الهيئة مسبقاً   

 2301رقم    لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية زكريا رمضان داود وشريكة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها بالشركة المتحدة  -  99

طقة تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المن 21211212وفي تاريخ 

جوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم محافظة اسيوط وي( 49ابوتيج قطعه ) -الصناعية الزرابى 

. موافقة الهيئة مسبقاً   

ة ( ، المتحدة لجرش وبشر وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريك -  100

ى تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيستم  21211212وفي تاريخ  2301توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    

محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ( 49ابوتيج قطعه ) -وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الصناعية الزرابى 

. ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقاً   

ريكيه ( ، تعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) حربى زكرى تاوضروس شنوده وشالشركة المتحدة لجرش و -  101

ى تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيس 21211212وفي تاريخ  2301توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    

محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ( 49قطعه ) ابوتيج -وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الصناعية الزرابى 

. ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة الهيئة مسبقاً   
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وفي تاريخ  2301يعدل اسم الشركة بجعله / ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  102

ناعية صف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله المنطقة الصتم تعديل العنوان , و 21211212

لهيئة محافظة اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع ماعدا منطقة شبه جزيرة سيناء يلزم موافقة ا( 49ابوتيج قطعه ) -الزرابى 

. مسبقاً   

وفي تاريخ  172حميد ابراهيم وشريكها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    يعدل اسم الشركة بجعله / شركة سحر عبدال -  103

المنطقة  120تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله القطعه رقم  21211212

فيلزم رة سيناء ع فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبة جزي) بنى غالب ( اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروالصناعية بمدينة الصفا 

 موافقة الهيئة مسبقا ً .

وفي تاريخ  172، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     يعدل اسم الشركة بجعله شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها  -  104

المنطقة  120موقع ممارسة النشاط بجعله القطعه رقم تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى و 21211212

فيلزم رة سيناء ) بنى غالب ( اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبة جزيالصناعية بمدينة الصفا 

 موافقة الهيئة مسبقا ً .

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  172برقم     شركة زيدان محمد زيدان وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها -  105

) بنى المنطقة الصناعية بمدينة الصفا  120وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله القطعه رقم 

سبقا ً .م موافقة الهيئة مفيلزغالب ( اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  172شنودة ابراهيم محروس وشريكية ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  106

) بنى المنطقة الصناعية بمدينة الصفا  120وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله القطعه رقم 

سبقا ً .فيلزم موافقة الهيئة مغالب ( اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء   

وفي تاريخ  172يعدل اسم الشركة بجعله / شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  107

المنطقة  120تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله القطعه رقم  21211212

فيلزم رة سيناء نى غالب ( اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبة جزي) بالصناعية بمدينة الصفا 

 موافقة الهيئة مسبقا ً .

وفي تاريخ  172، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     يعدل اسم الشركة بجعله شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها  -  108

المنطقة  120ن , وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله القطعه رقم تم تعديل العنوا 21211212

فيلزم رة سيناء ) بنى غالب ( اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبة جزيالصناعية بمدينة الصفا 

 موافقة الهيئة مسبقا ً .

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  172مد زيدان وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم    شركة زيدان مح -  109

) بنى المنطقة الصناعية بمدينة الصفا  120وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله القطعه رقم 

سبقا ً .فيلزم موافقة الهيئة مج.م.ع فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء غالب ( اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فى   

تم تعديل العنوان ,  21211212وفي تاريخ  172شنودة ابراهيم محروس وشريكية ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  110

) بنى المنطقة الصناعية بمدينة الصفا  201وصف الـتأشير:   ، يعدل المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله القطعه رقم 

سبقا ً .فيلزم موافقة الهيئة مغالب ( اسيوط ويجوز لمدير الشركة انشاء فروع فى ج.م.ع فيما عدا منطقة شبة جزيرة سيناء   

وان , وصف تم تعديل العن 21211217وفي تاريخ  123بترفالى للسياحة ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  111

قسم اول اسوان -( ش محمد احمد يعقوب 32عقار رقم ) -اطلس  -الدور الثالث علوى  -على يسار السلم  3الـتأشير:   ، شقه رقم   -  

تم تعديل العنوان ,  21211217وفي تاريخ  123بترفالى للنقل السياحى ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  112

قسم اول  -( ش محمد احمد يعقوب 32عقار رقم ) -اطلس  -الدور الثالث علوى  -على يسار السلم  3، شقه رقم  وصف الـتأشير:  

  - اسوان
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وفي  02020شركه مارى لتصنيع المكرونه ) ناديه بشرى عبدالملك وشريكها ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  113

الخليه  -ل الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطاع الصناعى االوتم تعديل العنوان , وصف  21211217تاريخ 

( وجزء من قطع0،4القطع ارقام ) -الثالثه بلوك )ج(   (01،3)- 

وفي تاريخ  02020كيرو لتصنيع المكرونه ناصف عياد عياد سعيد وشريكه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  114

خليه الثالثه ال -ديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط القطاع الصناعى االول تم تع 21211217

( وجزء من قطع0،4القطع ارقام ) -بلوك )ج(   (01،3)- 

م تعديل ت 21211224وفي تاريخ  1149شركة الصعيد للتاجير التمويلى ش م م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم     -  115

على القطعة  العنوان , وصف الـتأشير:   ، يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى / الدور االول فوق االرضى بالعقار المقام

محافظة اسيوط -مدينة اسيوط  -ب ( ناصية شارع الثورة ) كورنيش النيل ( مع شارع الهاللى  31)   

انسيعدل اسم الشركة بجعله يو اى فاين -  116  U E FINANCE     وفي تاريخ  1149ش.م.م ، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم

الرضى تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، يكون مركز الشركة الرئيسى ومحلها القانونى / الدور االول فوق ا 21211224

محافظة اسيوط -مدينة اسيوط  -شارع الهاللى  ب ( ناصية شارع الثورة ) كورنيش النيل ( مع 31بالعقار المقام على القطعة )   

وفي تاريخ  30192ريداج لطحن الغالل ) طارق محمد سيد يوسف وشركاه ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  117

 يوطتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله / مدينة الصفا باس 21211220

ره ويجوز لمدير الشركه ان ينشي لها فروع او مكاتب في جمهوريه مصر العربيه ماعدا منطقه شبهه جزي 131،  107بالقطعتين 

 سيناء

وفي تاريخ  30192الشركة الدولية لصناعة االعالف وائل غبريال بسادة وشركاة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  118

يوط , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله / مدينة الصفا باس تم تعديل العنوان 21211220

ره ويجوز لمدير الشركه ان ينشي لها فروع او مكاتب في جمهوريه مصر العربيه ماعدا منطقه شبهه جزي 131،  107بالقطعتين 

 سيناء

ها برقم    ئل غبريال بسادة وشركاة ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدالشركة الدولية لصناعة اعالف الدواجن والماشية ) وا -  119

دينة تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله / م 21211220وفي تاريخ  30192

ه ريه مصر العربيه ماعدا منطقويجوز لمدير الشركه ان ينشي لها فروع او مكاتب في جمهو 131،  107الصفا باسيوط بالقطعتين 

 شبهه جزيره سيناء

وفي تاريخ  30192الدولية لطحن الغالل ) احمد ابراهيم عثمان وشريكيه ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  120

يوط استم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله / مدينة الصفا ب 21211220

ره ويجوز لمدير الشركه ان ينشي لها فروع او مكاتب في جمهوريه مصر العربيه ماعدا منطقه شبهه جزي 131،  107بالقطعتين 

 سيناء

رقم    الشركة الدولية لصناعة اعالف الدواجن والماشية ) احمد ابراهيم عثمان وشركاه ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها ب -  121

دينة تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله / م 21211220وفي تاريخ  30192

ه ويجوز لمدير الشركه ان ينشي لها فروع او مكاتب في جمهوريه مصر العربيه ماعدا منطق 131،  107الصفا باسيوط بالقطعتين 

 شبهه جزيره سيناء

وفي تاريخ  30192محمد سيد يوسف وشريكية ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     ريداج لطحن الغالل ) طارق -  122

يوط تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط بجعله / مدينة الصفا باس 21211220

ره ريه مصر العربيه ماعدا منطقه شبهه جزيويجوز لمدير الشركه ان ينشي لها فروع او مكاتب في جمهو 131،  107بالقطعتين 

 سيناء

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  2127عبدالهادى صابر عبدالهادى السيد وشريكتة ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  123

لجوازات متفرع من ش ا -(الدور االرضى بالعقار ملك عبدالله فوزى محمد 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى محل )

  - ش خالد بن الوليد
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تم تعديل  21211223وفي تاريخ  2127عبدالهادى صابرعبدالهادى السيد وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  124

فرع من ش الجوازات مت -(الدور االرضى بالعقار ملك عبدالله فوزى محمد 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى محل )

  - ش خالد بن الوليد

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  2127عبدالهادى صابر عبدالهادى السيد وشريكتة ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  125

ش الجوازات متفرع من  -(الدور االرضى بالعقار ملك عبدالله فوزى محمد 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى محل )

خالد بن الوليد ش  -  

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  2127عبدالهادى صابر عبدالهادى السيد وشريكتة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  126

ش الجوازات متفرع من  -(الدور االرضى بالعقار ملك عبدالله فوزى محمد 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى محل )

ن الوليدش خالد ب  -  

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  2127عبدالهادى صابرعبدالهادى السيد وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  127

ش الجوازات متفرع من  -(الدور االرضى بالعقار ملك عبدالله فوزى محمد 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى محل )

  - ش خالد بن الوليد

تم تعديل  21211223وفي تاريخ  2127عبدالهادى صابر عبدالهادى السيد وشريكتة ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  128

ش الجوازات متفرع من  -(الدور االرضى بالعقار ملك عبدالله فوزى محمد 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى محل )

  - ش خالد بن الوليد

تم تعديل  21211229وفي تاريخ  1211احمد عبدالمنعم عبدالمعطى وشريكة ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  129

عقار ملك /محمود  -( بالدور االرضى والدور االول علوى 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى شقه دوبلكس رقم )

يلزم موافقة ينشئ فروع فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فويجوز لمدير الشركة ان  الكرنك الجديد . -ش الهيلتون  -محمود احمد 

 ً  - الهيئة مسبقا

وفي تاريخ  1211احمد عبدالمنعم عبدالمعطى وشريكته )توصيه بسيطه( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  130

 -( بالدور االرضى والدور االول علوى 1ى شقه دوبلكس رقم )تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيس 21211229

جزيرة  ينشئ فروع فيما عدا منطقة شبهالكرنك الجديد . ويجوز لمدير الشركة ان  -ش الهيلتون  -محمود عقار ملك /محمود احمد 

 ً  - سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

تم تعديل  21211229وفي تاريخ  1211يطة ،  سبق قيدها برقم    احمد عبدالمنعم عبدالمعطى وشريكة ، توصية بس -  131

عقار ملك /محمود  -( بالدور االرضى والدور االول علوى 1العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى شقه دوبلكس رقم )

يلزم موافقة نطقة شبه جزيرة سيناء فينشئ فروع فيما عدا مالكرنك الجديد . ويجوز لمدير الشركة ان  -ش الهيلتون  -محمود احمد 

 ً  - الهيئة مسبقا

وفي تاريخ  1211احمد عبدالمنعم عبدالمعطى وشريكته )توصيه بسيطه( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  132

 -الول علوى ( بالدور االرضى والدور ا1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى شقه دوبلكس رقم ) 21211229

جزيرة  ينشئ فروع فيما عدا منطقة شبهالكرنك الجديد . ويجوز لمدير الشركة ان  -ش الهيلتون  -محمود عقار ملك /محمود احمد 

 ً  - سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا

م تعديل العنوان , ت 21211231وفي تاريخ  2721فايزه احمد محمود وشريكيها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  133

 -بقسم الصناعات الخشبيه المنطقه الصناعيه  220وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم 

  - مدينة الصفا

وفي تاريخ  2721الهدى لصناعة االخشاب ) فايزه احمد محمود وشركائها ( ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  134

بقسم  220تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم  21211231

مدينة الصفا -الصناعات الخشبيه المنطقه الصناعيه   -  
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ل العنوان , تم تعدي 21211231وفي تاريخ  2721فايزه احمد محمود وشركاها ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  135

 -بقسم الصناعات الخشبيه المنطقه الصناعيه  220وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم 

  - مدينة الصفا

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  2721فايزه احمد محمود وشريكيها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  136

 -بقسم الصناعات الخشبيه المنطقه الصناعيه  220وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم 

  - مدينة الصفا

وفي تاريخ  2721صناعة االخشاب ) فايزه احمد محمود وشركائها ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    الهدى ل -  137

بقسم  220تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم  21211231

مدينة الصفا -الصناعات الخشبيه المنطقه الصناعيه   -  

تم تعديل العنوان ,  21211231وفي تاريخ  2721فايزه احمد محمود وشركاها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  138

 -بقسم الصناعات الخشبيه المنطقه الصناعيه  220وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط القطعه رقم 

  - مدينة الصفا

تم  21211231وفي تاريخ  2133م يعقوب اسحاق جرجس وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    شركة ابراهي -  139

شركة الريف  -غرب غرب المنيا  412تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى للشركه وموقع ممارسة النشاط االول 

ه المعتمده وبذلك يلغى القيد لتعديل عنوان المركزالعامالمصرى وموقع ممارسة النشاط الرابع احدى المناطق الصناعي - 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وتصنيع  شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشركاه ( ، شركة تضامن  اقامة وتشغيل مصنع لتخريز -  1

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211214وفي تاريخ  7121برقم   البالستيك ،  سبق قيدها   

يز وتصنيع شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشريكيه( ، شركة تضامن  اقامة وتشغيل مصنع لتخر -  2

وصف التأشير:  شركة تضامنتم تعديل النشاط , 21211214وفي تاريخ  7121البالستيك ،  سبق قيدها برقم     

وتصنيع  شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) احمد محمد عبدالنعيم وشريكه ( ، شركة تضامن  اقامة وتشغيل مصنع لتخريز -  3

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211214وفي تاريخ  7121البالستيك ،  سبق قيدها برقم     

يدها برقم   ج وشريكيه ، شركة تضامن  اقامة وتشغيل مصنع لتخريز وتصنيع البالستيك ،  سبق قشركة وجدى ناثان فر -  4

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة تضامن21211214وفي تاريخ  7121  

ز وتصنيع يشركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشركاه ( ، توصية بسيطة  اقامة وتشغيل مصنع لتخر -  5

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211214وفي تاريخ  7121البالستيك ،  سبق قيدها برقم     

خريز وتصنيع شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشريكيه( ، توصية بسيطة  اقامة وتشغيل مصنع لت -  6

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211214ي تاريخ وف 7121البالستيك ،  سبق قيدها برقم     

يز وتصنيع شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) احمد محمد عبدالنعيم وشريكه ( ، توصية بسيطة  اقامة وتشغيل مصنع لتخر -  7

توصية بسيطة  تم تعديل النشاط , وصف التأشير:21211214وفي تاريخ  7121البالستيك ،  سبق قيدها برقم     

ق قيدها برقم   شركة وجدى ناثان فرج وشريكيه ، توصية بسيطة  اقامة وتشغيل مصنع لتخريز وتصنيع البالستيك ،  سب -  8

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211214وفي تاريخ  7121  
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) سرنجات  نع لتصنيع وتجميع المستلزمات الطبيةمحمود جمال احمد محمد وشريكتيه ، توصية بسيطة  اقامة وتشغيل مص -  9

عقمه بالستيك معقمة وكانيوالت وريدية معقمة وقساطرطبية معقمة واجهزة نقل محاليل طبية وجهاز جمع بول وكمامات طبيه م

تراخيص ة الوخافض لسان وابر تخدير ( مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كاف

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211214وفي تاريخ  3341الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم     

االسكان الذى  -1...  2119لسنه  92داليا زاهر انور بطرس وشريكها ، توصية بسيطة  *انشطه من داخل قانون االستثمار  -  10

مت فى الية الغراض السكن غير االدارى بشرط  اال يقل عدد الوحدات عن خمسين وحده سكنية سواء اقيتؤجر وحداته بالكامل خ

ج الوادى االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خار -شكل بناء واحد او عده ابنية 

راضى استصالح وتجهيز اال -حراوية او احداهما فيما ال يزيد عن الف فدان استصالح واستزراع االراضى البور والص -2القديم 

تم تعديل النشاط , وصف 21211217وفي تاريخ  3229بالمرافق االساسية التى تجعلها قابلة لالستزراع ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  توصية بسيطة

االسكان  -1...  2119لسنه  92نشطه من داخل قانون االستثمار رومانى فهمى اسكندر اسعد وشريكته ، توصية بسيطة  *ا -  11

اقيمت  الذى تؤجر وحداته بالكامل خالية الغراض السكن غير االدارى بشرط  اال يقل عدد الوحدات عن خمسين وحده سكنية سواء

خارج الوادى  والمناطق النائية والمناطقاالستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة  -فى شكل بناء واحد او عده ابنية 

راضى استصالح وتجهيز اال -استصالح واستزراع االراضى البور والصحراوية او احداهما فيما ال يزيد عن الف فدان  -2القديم 

, وصف تم تعديل النشاط 21211217وفي تاريخ  3229بالمرافق االساسية التى تجعلها قابلة لالستزراع ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  توصية بسيطة

ين ان تكون استزراع االراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين الحالت -داليا زاهر انور بطرس وشريكها ، توصية بسيطة   -  12

دا االراضى مخصصة الغراض االستصالح و االستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمر فيما ع

االنتاج  2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301بها قرار رئيس الوزراء رقم المناطق الصادر 

تربية  -للحوم تربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او ا -الحيوانى والداجنى والسمكى 

تم تعديل النشاط 21211217وفي تاريخ  3229لك النتاج السالالت ،  سبق قيدها برقم   جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذ

 , وصف التأشير:  توصية بسيطة

لحالتين ان استزراع االراضى المستصلحة ويشترط فى هاتين ا -رومانى فهمى اسكندر اسعد وشريكته ، توصية بسيطة   -  13

فيما عدا  ستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثة وليس الرى بطريق الغمرتكون االراضى مخصصة الغراض االستصالح و اال

االنتاج  2112لسنة  303وما ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم  2119لسنة  301المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

تربية  -للحوم الت او االلبان او التسمين او اتربية جميع انواع الحيوانات سواء كان ذلك النتاج السال -الحيوانى والداجنى والسمكى 

تم تعديل النشاط 21211217وفي تاريخ  3229جميع انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت ،  سبق قيدها برقم   

 , وصف التأشير:  توصية بسيطة

زارع السمكية اقامة الم -البيض او التسمين او اللحوم  داليا زاهر انور بطرس وشريكها ، توصية بسيطة  او التفريخ او انتاج -  14

النقل المبرد او المجمد للبضائع والث الجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمنتجات  -3تربية الخيول  -

اقامه وتشغيل مصنع -0نية ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترو -4الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها او تجميدها 

/ التوكيالت التجارية مع 12/المقاوالت العامه 11.....21191لسنه  92لتشكيل المعادن ...* انشطه من خارج قانون االستثمار 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211217وفي تاريخ  3229،  سبق قيدها برقم    121التزام الشركه باحكام القانون رقم 

بسيطةتوصية   

امة المزارع اق -رومانى فهمى اسكندر اسعد وشريكته ، توصية بسيطة  او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم  -  15

تجات النقل المبرد او المجمد للبضائع والث الجات والمحطات الخاصة بحفظ الحاصالت الزراعية والمن -3تربية الخيول  -السمكية 

اقامه وتشغيل مصنع -0ادخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل االلكترونية  -4الغذائية وتبريدها او تجميدها الصناعية والمواد 

/ التوكيالت التجارية مع 12/المقاوالت العامه 11.....21191لسنه  92لتشكيل المعادن ...* انشطه من خارج قانون االستثمار 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211217وفي تاريخ  3229سبق قيدها برقم   ،   121التزام الشركه باحكام القانون رقم 

 توصية بسيطة
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في شان سجل المستوردين  1722لسنه  121والقانون رقم  1722داليا زاهر انور بطرس وشريكها ، توصية بسيطة  لسنه  -  16

ارده بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لالشنطه الو /التوريدات العموميه مع االلتزام13وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه 

ن االستثمار رقم بقانون االستثمار  وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانو

لقوانين رده بذات القانون مع مراعاة احكا م امع عدم تمتع ااالنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوا 2119لسنه  92

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية 21211217وفي تاريخ  3229واللوائح والقرارات السارية وعلى ،  سبق قيدها برقم   

 بسيطة

ان سجل في ش 1722لسنه  121والقانون رقم  1722رومانى فهمى اسكندر اسعد وشريكته ، توصية بسيطة  لسنه  -  17

شنطه /التوريدات العموميه مع االلتزام بافراد حسابات مستقلة ومركز مالى مستقل لال13المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه 

ه بقانون االستثمار الوارده بقانون االستثمار  وفي حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز الوارد

ا م مع عدم تمتع ااالنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون مع مراعاة احك 2119لسنه  92قم ر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  21211217وفي تاريخ  3229القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى ،  سبق قيدها برقم   

 توصية بسيطة

ها ،  سبق اهر انور بطرس وشريكها ، توصية بسيطة  الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطداليا ز -  18

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211217وفي تاريخ  3229قيدها برقم     

نشاطها ،   لتراخيص الالزمة لمباشرةرومانى فهمى اسكندر اسعد وشريكته ، توصية بسيطة  الشركة الحصول على كافة ا -  19

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211217وفي تاريخ  3229سبق قيدها برقم     

ه ( اقامه وتشغيل القرى السياحيه والفنادق ) الثابت1ناجح محمد عبد الوهاب وشريكه ، توصية بسيطة  يعدل النشاط بجعاله  ) -  20

كر من خدميه اليقل عن ثالث نجوم وطاقه ايوائيه التقل عن خمسين غرفه واالنشطه المكمله او المرتبطه بما ذ ( والموتيالت مستوى

تزراع ( استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله لالستزراع واس2وترفيهيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه )

تستخدم  ن ان تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع واناالراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتي

تم تعديل النشاط , وصف 21211211وفي تاريخ  4113طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر فيما ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  توصية بسيطة

( اقامه وتشغيل القرى السياحيه 1يعدل النشاط بجعاله  ) شركه ناجح محمد عبد الوهاب البارودى وشريكه ، توصية بسيطة  -  21

مله او المرتبطه والفنادق ) الثابته ( والموتيالت مستوى اليقل عن ثالث نجوم وطاقه ايوائيه التقل عن خمسين غرفه واالنشطه المك

فق االساسيه التى تجعلها قابله ( استصالح وتجهيز االراضى بالمرا2بما ذكر من خدميه وترفيهيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه )

صالح لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصه الغراض االست

تم 21211211وفي تاريخ  4113واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر فيما ،  سبق قيدها برقم   

, وصف التأشير:  توصية بسيطةتعديل النشاط   

( اقامه وتشغيل القرى السياحيه 1شركة ناجح محمد عبدالوهاب البارودى وشركاه ، توصية بسيطة  يعدل النشاط بجعاله  ) -  22

مله او المرتبطه والفنادق ) الثابته ( والموتيالت مستوى اليقل عن ثالث نجوم وطاقه ايوائيه التقل عن خمسين غرفه واالنشطه المك

( استصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله 2هيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه )بما ذكر من خدميه وترفي

صالح لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصه الغراض االست

تم 21211211وفي تاريخ  4113ا ،  سبق قيدها برقم   واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر فيم

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة

بجعاله   يعدل اسم الشركة بجعله شركة ناجح محمد عبدالوهاب عبدالعال الباردوى وشريكه ، توصية بسيطة  يعدل النشاط -  23

قل عن خمسين الموتيالت مستوى اليقل عن ثالث نجوم وطاقه ايوائيه الت( اقامه وتشغيل القرى السياحيه والفنادق ) الثابته ( و1)

( استصالح وتجهيز االراضى 2غرفه واالنشطه المكمله او المرتبطه بما ذكر من خدميه وترفيهيه ورياضيه وتجاريه وثقافيه )

ن تكون االراضى ى هاتين الحالتين ابالمرافق االساسيه التى تجعلها قابله لالستزراع واستزراع االراضى المستصلحه ويشترط ف

دها برقم   مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الرى الحديثه وليس الرى بطريق الغمر فيما ،  سبق قي

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211211وفي تاريخ  4113  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 46 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

وما  2119لسنه  301عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم   ناجح محمد عبد الوهاب وشريكه ، توصية بسيطة -  24

ئيه ( االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النا3) 2112لسنه  303ورد ب قرار رئيس الجمهوريه رقم 

( المقاوالت 0ين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات )( انشاء واداره مراكز التدريب العداد الباحث4والمناطق خارج الوادى القديم )

لالزمه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص ا 1العامه والمتخصصه 

, وصف التأشير:  توصية  تم تعديل النشاط21211211وفي تاريخ  4113لمباشره نشاطها مع االلتزام بافراد ،  سبق قيدها برقم   

 بسيطة

 301 شركه ناجح محمد عبد الوهاب البارودى وشريكه ، توصية بسيطة  عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم -  25

 ( االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده3) 2112لسنه  303وما ورد ب قرار رئيس الجمهوريه رقم  2119لسنه 

ت ( انشاء واداره مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوما4والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم )

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه  1( المقاوالت العامه والمتخصصه 0)

تم تعديل النشاط , 21211211وفي تاريخ  4113باشره نشاطها مع االلتزام بافراد ،  سبق قيدها برقم   التراخيص الالزمه لم

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

 301شركة ناجح محمد عبدالوهاب البارودى وشركاه ، توصية بسيطة  عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم  -  26

( االستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده 3) 2112لسنه  303ئيس الجمهوريه رقم وما ورد ب قرار ر 2119لسنه 

ت ( انشاء واداره مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوما4والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم )

احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه مع مراعاه  1( المقاوالت العامه والمتخصصه 0)

تم تعديل النشاط , 21211211وفي تاريخ  4113التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها مع االلتزام بافراد ،  سبق قيدها برقم   

 وصف التأشير:  توصية بسيطة

لصادر بها وهاب عبدالعال الباردوى وشريكه ، توصية بسيطة  عدا المناطق ايعدل اسم الشركة بجعله شركة ناجح محمد عبدال -  27

( االستثمار العقارى 3) 2112لسنه  303وما ورد ب قرار رئيس الجمهوريه رقم  2119لسنه  301قرار رئيس الوزراء رقم 

( انشاء واداره مراكز التدريب العداد 4بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادى القديم )

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات  1( المقاوالت العامه والمتخصصه 0الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات )

وفي  4113قم   الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها مع االلتزام بافراد ،  سبق قيدها بر

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211211تاريخ   

،  سبق قيدها  1ناجح محمد عبد الوهاب وشريكه ، توصية بسيطة  حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده  -  28

ةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيط21211211وفي تاريخ  4113برقم     

ط على حده شركه ناجح محمد عبد الوهاب البارودى وشريكه ، توصية بسيطة  حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشا -  29

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211211وفي تاريخ  4113،  سبق قيدها برقم    1  

 1لى حده بسيطة  حسابات مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط ع شركة ناجح محمد عبدالوهاب البارودى وشركاه ، توصية -  30

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة21211211وفي تاريخ  4113،  سبق قيدها برقم     

ز قله ومركيعدل اسم الشركة بجعله شركة ناجح محمد عبدالوهاب عبدالعال الباردوى وشريكه ، توصية بسيطة  حسابات مست -  31

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية 21211211وفي تاريخ  4113،  سبق قيدها برقم    1مالى مستقل لكل نشاط على حده 

 بسيطة

 تجاره وتوزيع االدويه والمهمات الطبيه ومستحضرات التجميل والمكمالت -1العال للتجاره والتوزيع ، ذات مسئولية محدودة   -  32

اقامة وتشغيل وادارة  - 3االستيراد والتصدير  - 0التصنيع لدى الغير  - 4المقاوالت العامه  - 3يدات العموميه التور - 2الغذائيه 

تجارة وتوزيع المواد البتروليه وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح  - 9محطات تموين السيارات بالمواد البتروليه 

وجوه مع خيص الالزمه لممارسة هذه االنشطه ويجوز للشركة أن تشترك باى وجه من الوالقرارات الساريه وبشرط استصدار الترا

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات 21211212وفي تاريخ  7193الشركات وغيرها التي تزاول أعماال ،  سبق قيدها برقم   

 مسئولية محدودة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 47 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ر او فى هة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصالعال للتجاره والتوزيع ، ذات مسئولية محدودة  شبي -  33

وفي تاريخ  7193الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا ألحكام القانون ،  سبق قيدها برقم   

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة21211212  

ماده الثانية من للتاجير التمويلى ش م م ، شركة مساهمة  العمل فى مجال التاجير التمويلى والتخصيم وفقا للشركة الصعيد  -  34

زمة مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الال 2112لسنة 193القانون المصرى رقم 

 ن لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوة مع الشركات وغيرها التي تزاوللممارسة هذة االنشطة. ويجوز للشركة ان تكو

ات السالفة او اعماالً شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر او في الخارج كما يجوز لها ان تندمج في الهيئ

تم تعديل 21211224وفي تاريخ  1149سبق قيدها برقم    تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقااًلحكام القانون والئحتة التنفذية ، 

 النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة

يم ش.م.م ، شركة مساهمة  العمل فى مجال التاجير التمويلى والتخص U E FINANCE يعدل اسم الشركة بجعله يو اى فاينانس -  35

ع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط م 2112لسنة 193وفقا للماده الثانية من القانون المصرى رقم 

 استصدار التراخيص الالزمة لممارسة هذة االنشطة. ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوة مع

ا يجوز لها و في الخارج كمالشركات وغيرها التي تزاول اعماالً شبيهه بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر ا

وفي  1149ا برقم   ان تندمج في الهيئات السالفة او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقااًلحكام القانون والئحتة التنفذية ،  سبق قيده

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  شركة مساهمة21211224تاريخ   

   ــــــــــــــــــــــ  

    نوع الشركة  

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم 21211214وفي تاريخ  7121شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشركاه ( ، سبق قيدها برقم    -  1

نتعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: شركة تضام  

تم 21211214وفي تاريخ  7121شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) صالح الدين حسن احمد وشريكيه( ، سبق قيدها برقم    -  2

 تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: شركة تضامن

تم تعديل 21211214تاريخ وفي  7121شركة االمل لتصنيع مواد البناء ) احمد محمد عبدالنعيم وشريكه ( ، سبق قيدها برقم    -  3

 الكيان القانونى  , وصف التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 21211214وفي تاريخ  7121شركة وجدى ناثان فرج وشريكيه ، سبق قيدها برقم    -  4

 التأشير: شركة تضامن

تم 21211214وفي تاريخ  7179، سبق قيدها برقم   يعدل اسم الشركه بجعله شركة مارلين ماهر يوسف صليب وشريكيها  -  5

 تعديل الكيان القانونى  , وصف التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 21211214وفي تاريخ  7179مارلين ماهر يوسف صليب وشريكتها ، سبق قيدها برقم    -  6

 التأشير: توصية بسيطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 48 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 21211214وفي تاريخ  7179كته ، سبق قيدها برقم   رومانى فوزى نجيب حنا وشري -  7

 التأشير: توصية بسيطة

تم تعديل 21211212وفي تاريخ  172يعدل اسم الشركة بجعله / شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها ، سبق قيدها برقم    -  8

 الكيان القانونى  , وصف التأشير: شركة تضامن

تم تعديل 21211212وفي تاريخ  172، سبق قيدها برقم    يعدل اسم الشركة بجعله شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها  -  9

 الكيان القانونى  , وصف التأشير: شركة تضامن

نى  , وصف تم تعديل الكيان القانو21211212وفي تاريخ  172شركة زيدان محمد زيدان وشريكية ، سبق قيدها برقم    -  10

 التأشير: شركة تضامن

تم تعديل الكيان القانونى  , وصف 21211212وفي تاريخ  172شنودة ابراهيم محروس وشريكية ، سبق قيدها برقم    -  11

 التأشير: شركة تضامن

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: شركة وجدى ناثان فرج  7121شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   14212112،  فى تاريخ :   -  1

 وشريكيه

الى: شركة وجدى ناثان فرج  7121توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211214،  فى تاريخ :   -  2

 وشريكيه

الى: يعدل اسم الشركه بجعله  7179امن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم شركة تض  21211214،  فى تاريخ :   -  3

 شركة مارلين ماهر يوسف صليب وشريكيها

الى: يعدل اسم الشركه بجعله  7179توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211214،  فى تاريخ :   -  4

يب وشريكيهاشركة مارلين ماهر يوسف صل  

الى: عادل محمد حلمى احمد  7142توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211210،  فى تاريخ :   -  5

 على وشركاه

الى: يعدل اسم الشركة بجعله  7124توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211210،  فى تاريخ :   -  6

ركة ناجح سلطان سيد وشركاه ش  

الى: داليا زاهر انور بطرس  3229توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211217،  فى تاريخ :   -  7

 وشريكها

د عبدالباري الى: حبيبه محم 0221توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211211،  فى تاريخ :   -  8

 محمد وشريكيها

الى: يعدل اسم الشركة بجعله/  2219توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211213،  فى تاريخ :   -  9

 شركة ميشيل حكيم تقاوى حبشى وشركائه 

الى: ماريانا نشات حنا خليفه  2729مقيدة برقم توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة ال  21211219،  فى تاريخ :   -  10

 وشركائها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 49 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

الى: يعدل اسم الشركة بجعله  172توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211212،  فى تاريخ :   -  11

 شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها 

الى: يعدل اسم الشركة بجعله  172أشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم شركة تضامن  تم الت  21211212،  فى تاريخ :   -  12

 شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها 

الى: فايزه احمد محمود  2721توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211231،  فى تاريخ :   -  13

 وشركاها

الى: فايزه احمد محمود  2721شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   21211231،  فى تاريخ :   -  14

 وشركاها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

لمتضامنين لشركاء اوجدى ناثان فرج  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه ل -  1

م الشركه السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق فى التعامل باس

 وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع

صارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكافة صور البنوك والم

7121برقم       21211214التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

لمتضامنين ام الجهات الرسميه للشركاء اوجدى ناثان فرج  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه ام -  2

م الشركه السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق فى التعامل باس

 مع جميعوضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل 

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكافة صور 

7121برقم       21211214التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

لمتضامنين توقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء اوجدى ناثان فرج  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االدارة وال -  3

م الشركه السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق فى التعامل باس

 لخاص وكذلك التعامل مع جميعوضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع ا

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكافة صور 

7121برقم       21211214التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

لمتضامنين وجدى ناثان فرج  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء ا -  4

م الشركه السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق فى التعامل باس

 الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع وضمن اغراضها امام الجهات

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكافة صور 

7121برقم       21421211التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

تضامنين وجدى ناثان فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء الم -  5

م الشركه السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق فى التعامل باس

 غراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميعوضمن ا

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكافة صور 

7121برقم       21211214كه ، تاريخ : التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشر  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 50 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

تضامنين وجدى ناثان فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء الم -  6

م الشركه باسالسيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق فى التعامل 

 وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع

البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكافة صور 

7121برقم       21211214وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :  التعامل مع جميع البنوك والمصارف  

لشركاء احمد محمد عبدالنعيم على  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه ل -  7

ى التعامل جتمعين ولهم الحق فالمتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم م

عامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك الت

فة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكا

7121برقم       21211214عامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ : صور الت  

لشركاء احمد محمد عبدالنعيم على  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه ل -  8

ى التعامل السيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق فالمتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس و

عامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك الت

فة القتراض والرهن وكامع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق ا

7121برقم       21211214صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

ركاء احمد محمد عبدالنعيم على  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للش -  9

ى التعامل رج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق فالمتضامنين السيد / وجدى ناثان ف

عامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك الت

فة خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكامع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار 

7121برقم       21211214صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

شركاء احمد محمد عبدالنعيم على  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه لل -  10

ى التعامل تضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق فالم

عامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك الت

فة ب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكامع جميع البنوك والمصارف من سح

7121برقم       21211214صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

شركاء م الجهات الرسميه للاحمد محمد عبدالنعيم على  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه اما -  11

ى التعامل المتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق ف

عامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك الت

فة ع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكام

7121برقم       21211214صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

شركاء دارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للاحمد محمد عبدالنعيم على  شركة تضامن  مدير و شريك  حق اال -  12

ى التعامل المتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق ف

عامل القطاع الخاص وكذلك التباسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال و

فة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكا

7121برقم       21211214صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

 مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاءمحب مجدى بولس  توصية بسيطة   -  13

ى التعامل المتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق ف

عامل عام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التباسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع ال

فة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكا

7121برقم       21211214صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 51 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

 بولس  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاءمحب مجدى  -  14

ى التعامل المتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق ف

عامل الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التباسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير 

فة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكا

1217برقم       21211214صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

 محب مجدى بولس  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء -  15

ى التعامل المتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق ف

عامل جهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التباسم الشركه وضمن اغراضها امام ال

فة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكا

7121برقم       12112142صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

 محب مجدى بولس  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء -  16

ى التعامل المتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق ف

عامل ضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التباسم الشركه و

فة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكا

7121برقم       21211214الشركه ، تاريخ :  صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم  

لشركاء احمد محمد عبدالنعيم على  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه ل -  17

ى التعامل الحق فالمتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم 

عامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك الت

فة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكا

7121برقم       21211214البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :  صور التعامل مع جميع  

لشركاء احمد محمد عبدالنعيم على  توصية بسيطة  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه ل -  18

ى التعامل محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق ف المتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد

عامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك الت

فة رهن وكامع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض وال

7121برقم       21211214صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

متضامنين وجدى ناثان فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء ال -  19

م الشركه ى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق فى التعامل باسالسيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجد

 وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع

ان وحق االقتراض والرهن وكافة صور البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضم

7121برقم       21211214التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

متضامنين وجدى ناثان فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء ال -  20

م الشركه رج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق فى التعامل باسالسيد / وجدى ناثان ف

 وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع

خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكافة صور البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار 

7121برقم       21211214التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

محب مجدى بولس  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء  -  21

ى التعامل سيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق فالمتضامنين ال

عامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك الت

فة فتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكامع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع و

7121برقم       21211214صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   
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ركاء محب مجدى بولس  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للش -  22

ى التعامل المتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق ف

عامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك الت

فة رف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكامع جميع البنوك والمصا

7121برقم       21211214صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

الجهات الرسميه للشركاء محب مجدى بولس  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقيع والمسئوليه امام  -  23

ى التعامل المتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق ف

عامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك الت

فة جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكامع 

7121برقم       21211214صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

ع والمسئوليه امام الجهات الرسميه للشركاء محب مجدى بولس  شركة تضامن  مدير و شريك  حق االدارة والتوقي -  24

ى التعامل المتضامنين السيد / وجدى ناثان فرج والسيد / محب مجدى بولس والسيد/ احمد محمد عبدالنعيم مجتمعين ولهم الحق ف

عامل وكذلك الت باسم الشركه وضمن اغراضها امام الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص

فة مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكا

7121برقم       21211214صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه ، تاريخ :   

شركه وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول ال  وجدى ناثان فرج  توصية بسيطة  مدير و شريك -  25

7121برقم       21211214وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

شركه وجدى ناثان فرج  توصية بسيطة  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول ال -  26

7121برقم       21211214االشكال مجتمعين ، تاريخ : وممتلكاتها بمختلف   

شركه وجدى ناثان فرج  توصية بسيطة  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول ال -  27

7121برقم       21211214وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

شركه يطة  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول الوجدى ناثان فرج  توصية بس -  28

7121برقم       21211214وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

كه وجدى ناثان فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول الشر -  29

7121برقم       21211214تلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ : ومم  

كه وجدى ناثان فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول الشر -  30

7121برقم       21211214وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

صول عبدالنعيم على  توصية بسيطة  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الاحمد محمد  -  31

7121برقم       21211214الشركه وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

صول اء والبيع والرهن الاحمد محمد عبدالنعيم على  توصية بسيطة  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشر -  32

7121برقم       21211214الشركه وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

ول احمد محمد عبدالنعيم على  شركة تضامن  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الص -  33

7121برقم       21211214الشركه وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

ول لك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصاحمد محمد عبدالنعيم على  شركة تضامن  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذ -  34

7121برقم       21211214الشركه وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

ول احمد محمد عبدالنعيم على  شركة تضامن  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الص -  35

7121برقم       21211214تمعين ، تاريخ : الشركه وممتلكاتها بمختلف االشكال مج  
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ول احمد محمد عبدالنعيم على  شركة تضامن  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الص -  36

7121برقم       21211214الشركه وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

شركه مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول ال  محب مجدى بولس  توصية بسيطة -  37

7121برقم       21211214وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

شركه محب مجدى بولس  توصية بسيطة  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول ال -  38

7121برقم       21211214اتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ : وممتلك  

شركه محب مجدى بولس  توصية بسيطة  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول ال -  39

7121برقم       21211214وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

شركه توصية بسيطة  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول ال  محب مجدى بولس -  40

7121برقم       21211214وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

صول رهن الاحمد محمد عبدالنعيم على  توصية بسيطة  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع وال -  41

7121برقم       21211214الشركه وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

صول احمد محمد عبدالنعيم على  توصية بسيطة  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن ال -  42

7121برقم       21211214الشركه وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

كه وجدى ناثان فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول الشر -  43

7121برقم       21211214وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

كه هم حق الشراء والبيع والرهن الصول الشروجدى ناثان فرج  شركة تضامن  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك ل -  44

7121برقم       21211214وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

كه محب مجدى بولس  شركة تضامن  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول الشر -  45

7121برقم       21211214: وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ   

كه محب مجدى بولس  شركة تضامن  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول الشر -  46

7121برقم       21211214وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

كه ها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول الشرمحب مجدى بولس  شركة تضامن  مدير و شريك  وضمن اغراض -  47

7121برقم       21211214وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعين ، تاريخ :   

كه محب مجدى بولس  شركة تضامن  مدير و شريك  وضمن اغراضها وكذلك لهم حق الشراء والبيع والرهن الصول الشر -  48

7121برقم       21211214ن ، تاريخ : وممتلكاتها بمختلف االشكال مجتمعي  

اريخ : ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، ت -  49

7179برقم       21211214  

اريخ : ى ، تماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل صفة المذكور الى شريك موص -  50

7179برقم       21211214  

اريخ : ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، ت -  51

7179برقم       21211214  

خ : ، تاري ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  شركة تضامن  شريك موصى  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى -  52

7179برقم       21211214  
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خ : ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  شركة تضامن  شريك موصى  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاري -  53

7179برقم       21211214  

خ : تاري ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  شركة تضامن  شريك موصى  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، -  54

7179برقم       21211214  

 21211214مارلين ماهر يوسف صليب  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاريخ :  -  55

7179برقم        

 21421211مارلين ماهر يوسف صليب  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاريخ :  -  56

7179برقم        

 21211214مارلين ماهر يوسف صليب  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاريخ :  -  57

7179برقم        

  21211214مارلين ماهر يوسف صليب  شركة تضامن  مدير و شريك  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاريخ :  -  58

1797برقم       

  21211214مارلين ماهر يوسف صليب  شركة تضامن  مدير و شريك  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاريخ :  -  59

7179برقم       

  21211214مارلين ماهر يوسف صليب  شركة تضامن  مدير و شريك  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاريخ :  -  60

7179برقم       

  21211214فوزى نجيب حنا  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاريخ :  رومانى -  61

7179برقم       

  21211214رومانى فوزى نجيب حنا  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاريخ :  -  62

7179برقم       

  21211214رومانى فوزى نجيب حنا  شركة تضامن  شريك متضامن  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاريخ :  -  63

7179برقم       

  21211214رومانى فوزى نجيب حنا  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاريخ :  -  64

7179برقم       

  21211214نجيب حنا  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاريخ :  رومانى فوزى -  65

7179برقم       

  21211214رومانى فوزى نجيب حنا  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى ، تاريخ :  -  66

7179برقم       

لجهات اوس  توصية بسيطة  شريك موصى  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام اماليكا مايكل عزيز بطرس اندر -  67

أمام جميع  الرسمية للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها

كافة  لخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارفالجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع ا

د صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقو

7179برقم       21211214والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

لجهات ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  توصية بسيطة  شريك موصى  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام ا -  68

أمام جميع  الرسمية للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها
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كافة  طاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارفالجهات الحكومية وغير الحكومية والق

د صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقو

7179برقم       21211214تاريخ :  والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ،  

لجهات ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  توصية بسيطة  شريك موصى  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام ا -  69

أمام جميع  الرسمية للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها

كافة  لجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارفا

د صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقو

7179برقم       21211214الت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ : والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعام  

هات ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  شركة تضامن  شريك موصى  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الج -  70

أمام جميع  الشركة وضمن أغراضها الرسمية للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم

كافة  الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف

د صور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقو

7179برقم       21211214شارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ : والم  

هات ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  شركة تضامن  شريك موصى  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الج -  71

أمام جميع  ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضهاالرسمية للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب 

كافة  الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف

د ض والرهن وإبرام كافة العقوصور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقترا

7179برقم       21211214والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

هات ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  شركة تضامن  شريك موصى  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الج -  72

أمام جميع  لمتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضهاالرسمية للشريكه ا

كافة  الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف

د طابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقوصور التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خ

7179برقم       21211214والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

رسمية م الجهات المارلين ماهر يوسف صليب  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أما -  73

الجهات  للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع

ور الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة ص

إيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقود التعامل من سحب و

7179برقم       21211214والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

رسمية رة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات المارلين ماهر يوسف صليب  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق اإلدا -  74

الجهات  للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع

ور كافة ص الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف

التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقود 

7179برقم       21211214والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

رسمية مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات المارلين ماهر يوسف صليب  توصية بسيطة   -  75

الجهات  للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع

ور مل مع جميع البنوك والمصارف كافة صالحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعا

التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقود 

7179برقم       21211214والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

مية ر يوسف صليب  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمارلين ماه -  76

الجهات  للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع

ور والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صالحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال 
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التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقود 

7179م   برق    21211214والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

مية مارلين ماهر يوسف صليب  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرس -  77

الجهات  للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع

ور قطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صالحكومية وغير الحكومية وال

التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقود 

7179برقم       21211214، تاريخ : والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل   

مية مارلين ماهر يوسف صليب  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرس -  78

الجهات  للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع

ور لحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صا

التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقود 

7179برقم       21211214ركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ : والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الش  

مية رومانى فوزى نجيب حنا  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرس -  79

الجهات  راضها أمام جميعللشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغ

ور الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة ص

التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقود 

7179برقم       21211214التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :  والمشارطات والصفقات  

مية رومانى فوزى نجيب حنا  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرس -  80

الجهات  عامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميعللشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في الت

ور الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة ص

عقود التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة ال

7179برقم       21211214والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

مية رومانى فوزى نجيب حنا  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرس -  81

الجهات  ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب

ور الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة ص

اض والرهن وإبرام كافة العقود التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتر

7179برقم       21211214والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

رسمية رومانى فوزى نجيب حنا  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات ال -  82

الجهات  نه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميعللشريكه المتضام

ور الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة ص

وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقود التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات 

7179برقم       21211214والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

رسمية ت الرومانى فوزى نجيب حنا  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجها -  83

الجهات  للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع

ور الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة ص

فتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقود التعامل من سحب وإيداع و

7179برقم       21211214والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

رسمية قيع والمسئولية أمام الجهات الرومانى فوزى نجيب حنا  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتو -  84

الجهات  للشريكه المتضامنه/ مارلين ماهر يوسف صليب ولها الحق منفرده في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع

ر والحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة ص
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 57 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وإبرام كافة العقود 

7179برقم       21211214والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

وكيل شريك موصى  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق ت ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  توصية بسيطة  -  85

برقم       21211214الغير فيما عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ : 

7179 

وكيل اغراضها ولها حق تماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  توصية بسيطة  شريك موصى  ذلك باسم الشركه وضمن  -  86

برقم       21211214الغير فيما عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ : 

7179 

وكيل ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  توصية بسيطة  شريك موصى  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق ت -  87

برقم       21211214عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ : الغير فيما 

7179 

ل ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  شركة تضامن  شريك موصى  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكي -  88

برقم       21211214ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ : الغير فيما عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما 

7179 

ل ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  شركة تضامن  شريك موصى  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكي -  89

برقم       21211214لذلك ، تاريخ : الغير فيما عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة 

7179 

ل ماليكا مايكل عزيز بطرس اندراوس  شركة تضامن  شريك موصى  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكي -  90

برقم       21211214الغير فيما عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ : 

7179 

غير فيما مارلين ماهر يوسف صليب  توصية بسيطة  مدير و شريك  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل ال -  91

7179برقم       21211214عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ :   

غير فيما مارلين ماهر يوسف صليب  توصية بسيطة  مدير و شريك  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل ال -  92

7179برقم       21211214عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ :   

غير فيما مدير و شريك  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل ال  مارلين ماهر يوسف صليب  توصية بسيطة -  93

7179برقم       21211214عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ :   

ر فيما ها ولها حق توكيل الغيمارلين ماهر يوسف صليب  شركة تضامن  مدير و شريك  ذلك باسم الشركه وضمن اغراض -  94

7179برقم       21211214عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ :   

ر فيما مارلين ماهر يوسف صليب  شركة تضامن  مدير و شريك  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل الغي -  95

7179برقم       21211214موصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ : عدا الشريك ال  

ر فيما مارلين ماهر يوسف صليب  شركة تضامن  مدير و شريك  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل الغي -  96

7179برقم       21211214راءات الالزمة لذلك ، تاريخ : عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلج  

فيما عدا  رومانى فوزى نجيب حنا  شركة تضامن  شريك متضامن  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل الغير -  97

7179رقم   ب    21211214الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ :   

فيما عدا  رومانى فوزى نجيب حنا  شركة تضامن  شريك متضامن  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل الغير -  98

7179برقم       21211214الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ :   
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فيما عدا  ة تضامن  شريك متضامن  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل الغيررومانى فوزى نجيب حنا  شرك -  99

7179برقم       21211214الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ :   

غير فيما من اغراضها ولها حق توكيل الرومانى فوزى نجيب حنا  توصية بسيطة  شريك متضامن  ذلك باسم الشركه وض -  100

7179برقم       21211214عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ :   

غير فيما رومانى فوزى نجيب حنا  توصية بسيطة  شريك متضامن  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل ال -  101

7179برقم       21211214الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ : عدا   

غير فيما رومانى فوزى نجيب حنا  توصية بسيطة  شريك متضامن  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولها حق توكيل ال -  102

7179برقم       21211214كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ :  عدا الشريك الموصى في كل او بعض ما ذكر وإنهاء  

7124برقم       21211210جميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  103  

7124برقم       21021211جميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  104  

7124برقم       21211210ابوالعيون فتحى محمد حسان  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  105  

7124برقم       21211210ابوالعيون فتحى محمد حسان  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  106  

7124برقم       21211210االله  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ : شنوده ثابت عزيز عط -  107  

7124برقم       21211210شنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  108  

7124برقم       21211210لشركة ، تاريخ : سمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من ا -  109  

7124برقم       21211210سمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  110  

7124برقم       21211210ناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  111  

7124برقم       21211210ناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  112  

7124برقم       21211210سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  113  

7124برقم       21211210خروج من الشركة ، تاريخ : سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن   -  114  

برقم       21211210على عبد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  115

7124 

برقم       21021211على عبد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  116

7124 

7124برقم       21211210جميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  117  

7124برقم       21211210جميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  118  

7124برقم       21211210توصية بسيطة  شريك موصى  دخول الشركة ، تاريخ :   ابوالعيون فتحى محمد حسان -  119  

7124برقم       21211210ابوالعيون فتحى محمد حسان  توصية بسيطة  شريك موصى  دخول الشركة ، تاريخ :  -  120  

7124برقم       21211210شنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  121  

7124برقم       21211210شنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  122  
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7124برقم       21211210ريك موصى  دخول الشركة ، تاريخ : سمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  ش -  123  

7124برقم       21211210سمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  شريك موصى  دخول الشركة ، تاريخ :  -  124  

7124برقم       21211210ناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول الشركة ، تاريخ :  -  125  

7124برقم       21211210ناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول الشركة ، تاريخ :  -  126  

7124برقم       21211210سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة ، تاريخ :  -  127  

7124برقم       21211210من  دخول الشركة ، تاريخ : سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك متضا -  128  

7124برقم       21211210على عبد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول الشركة ، تاريخ :  -  129  

7124برقم       21211210على عبد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول الشركة ، تاريخ :  -  130  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -جميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة  -  131  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -جميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة  -  132  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -توصية بسيطة  شريك موصى  دخول الشركة  ابوالعيون فتحى محمد حسان  -  133  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -ابوالعيون فتحى محمد حسان  توصية بسيطة  شريك موصى  دخول الشركة  -  134  

7124برقم       21211210خ : ، تاري -شنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة  -  135  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -شنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة  -  136  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -سمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  شريك موصى  دخول الشركة  -  137  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  شريك موصى  دخول الشركة  سمير عادل -  138  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -ناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول الشركة  -  139  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -ركة ناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول الش -  140  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة  -  141  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة  -  142  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -بد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول الشركة على ع -  143  

7124برقم       21211210، تاريخ :  -على عبد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول الشركة  -  144  

، تاريخ :  شريك متضامن  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بالشركةجميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة   -  145

7124برقم       21211210  

، تاريخ :  جميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بالشركة -  146

7124برقم       21211210  

ة ، تاريخ : بسيطة  شريك موصى  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بالشرك ابوالعيون فتحى محمد حسان  توصية -  147

7124برقم       21211210  
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ة ، تاريخ : ابوالعيون فتحى محمد حسان  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بالشرك -  148

7124برقم       21211210  

ة ، تاريخ : شنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بالشرك -  149

7124برقم       21211210  

ة ، تاريخ : شنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بالشرك -  150

7124   برقم    21211210  

، تاريخ :  سمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بالشركة -  151

7124برقم       21211210  

، تاريخ :  سمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  شريك موصى  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بالشركة -  152

7124برقم       21211210  

اريخ : ناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بالشركة ، ت -  153

7124برقم       21211210  

اريخ : ناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بالشركة ، ت -  154

7124برقم       10212112  

اريخ : سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بالشركة ، ت -  155

7124برقم       21211210  

اريخ : سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بالشركة ، ت -  156

7124برقم       10212112  

شركة ، تاريخ : على عبد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بال -  157

7124برقم       21211210  

ركة ، تاريخ : شعلى عبد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعديل صفة المذكور الى شريك موصى بال -  158

7124برقم       21211210  

7124برقم       21211210جميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من  الشركة . ، تاريخ :  -  159  

7124برقم       21211210جميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من  الشركة . ، تاريخ :  -  160  

برقم       21211210ابوالعيون فتحى محمد حسان  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من  الشركة . ، تاريخ :  -  161

7124 

برقم       21211210ابوالعيون فتحى محمد حسان  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من  الشركة . ، تاريخ :  -  162

7124 

7124برقم       21211210بسيطة  شريك متضامن  خروج من  الشركة . ، تاريخ : شنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية  -  163  

7124برقم       21211210شنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من  الشركة . ، تاريخ :  -  164  

برقم       21211210. ، تاريخ : سمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من  الشركة  -  165

7124 
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برقم       21211210سمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من  الشركة . ، تاريخ :  -  166

7124 

7124برقم       21211210ناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من  الشركة . ، تاريخ :  -  167  

7124برقم       21211210ناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من  الشركة . ، تاريخ :  -  168  

7124برقم       21211210سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن  خروج من  الشركة . ، تاريخ :  -  169  

7124برقم       21211210متضامن  خروج من  الشركة . ، تاريخ : سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك  -  170  

برقم       21211210على عبد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من  الشركة . ، تاريخ :  -  171

7124 

برقم       21211210. ، تاريخ : على عبد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من  الشركة  -  172

7124 

اإلدارة  يعدل بند االدارة بجعله/ يكون حق -جميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة  -  173

يد . ولهما جواد سالمتضامنين/ ناجح سلطان سيد محمود وعلى عبدالسالم عبدالوالتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين 

القطاع ومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الحق منفردين او 

ح التعامل من سحب وإيداع وفتالعام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور 

7124برقم       21211210وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن ، تاريخ : حسابات وإصدار خطابات   

اإلدارة  يعدل بند االدارة بجعله/ يكون حق -جميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة  -  174

جواد سيد . ولهما محمود وعلى عبدالسالم عبدال المتضامنين/ ناجح سلطان سيدوالتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين 

القطاع ومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الحق منفردين او 

ح وإيداع وفتالتعامل من سحب العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور 

7124برقم       21211210حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن ، تاريخ :   

ق اإلدارة يعدل بند االدارة بجعله/ يكون ح -ابوالعيون فتحى محمد حسان  توصية بسيطة  شريك موصى  دخول الشركة  -  175

جواد سيد . ولهما المتضامنين/ ناجح سلطان سيد محمود وعلى عبدالسالم عبدالريكين والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للش

القطاع ومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الحق منفردين او 

ح التعامل من سحب وإيداع وفتالمصارف كافة صور العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك و

7124برقم       21211210حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن ، تاريخ :   

ق اإلدارة يعدل بند االدارة بجعله/ يكون ح -ابوالعيون فتحى محمد حسان  توصية بسيطة  شريك موصى  دخول الشركة  -  176

جواد سيد . ولهما المتضامنين/ ناجح سلطان سيد محمود وعلى عبدالسالم عبدالالمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين والتوقيع و

القطاع ومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الحق منفردين او 

ح التعامل من سحب وإيداع وفتاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور العام وقطاع األعمال والقطاع الخ

7124برقم       21211210حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن ، تاريخ :   

اإلدارة  بجعله/ يكون حق يعدل بند االدارة -شنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة  -  177

جواد سيد . ولهما المتضامنين/ ناجح سلطان سيد محمود وعلى عبدالسالم عبدالوالتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين 

اع القطومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الحق منفردين او 

ح التعامل من سحب وإيداع وفتالعام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور 

7124برقم       21211210حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن ، تاريخ :   

اإلدارة  يعدل بند االدارة بجعله/ يكون حق -شنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة  -  178

جواد سيد . ولهما المتضامنين/ ناجح سلطان سيد محمود وعلى عبدالسالم عبدالوالتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين 

القطاع والحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية  مجتمعينالحق منفردين او 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 62 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ح التعامل من سحب وإيداع وفتالعام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور 

7124برقم       21211210، تاريخ : حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن   

إلدارة يعدل بند االدارة بجعله/ يكون حق ا -سمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  شريك موصى  دخول الشركة  -  179

د . ولهما جواد سيالمتضامنين/ ناجح سلطان سيد محمود وعلى عبدالسالم عبدالوالتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين 

القطاع ومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الحق منفردين او 

ح التعامل من سحب وإيداع وفتالعام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور 

7124برقم       21211210شهادات الضمان وحق االقتراض والرهن ، تاريخ : حسابات وإصدار خطابات و  

إلدارة يعدل بند االدارة بجعله/ يكون حق ا -سمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  شريك موصى  دخول الشركة  -  180

جواد سيد . ولهما محمود وعلى عبدالسالم عبدال المتضامنين/ ناجح سلطان سيدوالتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين 

القطاع ومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الحق منفردين او 

ح وإيداع وفتالتعامل من سحب العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور 

7124برقم       21211210حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن ، تاريخ :   

رة يعدل بند االدارة بجعله/ يكون حق اإلدا -ناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول الشركة  -  181

جواد سيد . ولهما المتضامنين/ ناجح سلطان سيد محمود وعلى عبدالسالم عبدالكين والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشري

القطاع ومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الحق منفردين او 

ح التعامل من سحب وإيداع وفتمصارف كافة صور العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك وال

7124برقم       21211210حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن ، تاريخ :   

رة يعدل بند االدارة بجعله/ يكون حق اإلدا -ناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول الشركة  -  182

جواد سيد . ولهما المتضامنين/ ناجح سلطان سيد محمود وعلى عبدالسالم عبدالئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين والتوقيع والمس

القطاع ومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الحق منفردين او 

ح التعامل من سحب وإيداع وفتكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص و

7124برقم       21211210حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن ، تاريخ :   

دارة يكون حق اإليعدل بند االدارة بجعله/  -سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الشركة  -  183

جواد سيد . ولهما المتضامنين/ ناجح سلطان سيد محمود وعلى عبدالسالم عبدالوالتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين 

القطاع ومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الحق منفردين او 

ح التعامل من سحب وإيداع وفتوقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور  العام

7124برقم       21211210حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن ، تاريخ :   

دارة يعدل بند االدارة بجعله/ يكون حق اإل -ركة سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن  دخول الش -  184

جواد سيد . ولهما المتضامنين/ ناجح سلطان سيد محمود وعلى عبدالسالم عبدالوالتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين 

القطاع وة وغير الحكومية مجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكوميالحق منفردين او 

ح التعامل من سحب وإيداع وفتالعام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور 

7124برقم       21211210حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن ، تاريخ :   

ن حق اإلدارة يعدل بند االدارة بجعله/ يكو -سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول الشركة  على عبد السالم عبد الجواد -  185

جواد سيد . ولهما المتضامنين/ ناجح سلطان سيد محمود وعلى عبدالسالم عبدالوالتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين 

القطاع وكة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية مجتمعين الحق في التعامل باسم الشرالحق منفردين او 

ح التعامل من سحب وإيداع وفتالعام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور 

7124   برقم    21211210حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن ، تاريخ :   

ن حق اإلدارة يعدل بند االدارة بجعله/ يكو -على عبد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  دخول الشركة  -  186

جواد سيد . ولهما المتضامنين/ ناجح سلطان سيد محمود وعلى عبدالسالم عبدالوالتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية للشريكين 

القطاع ومجتمعين الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ين او الحق منفرد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 63 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ح التعامل من سحب وإيداع وفتالعام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور 

7124برقم       21211210قتراض والرهن ، تاريخ : حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق اال  

تتعلق  وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التيجميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن   -  187

ر عدا ما ذكباسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك 

بمختلف ها وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتالشركاء الموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  االشكال وتوقيع احدهما ملزم للشركة .   

تتعلق  وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التيمن  جميل ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضا -  188

ر عدا باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكبمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك 

بمختلف ها صول الشركة وممتلكاتوإنهاء كافة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن الالشركاء الموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  االشكال وتوقيع احدهما ملزم للشركة .   

تتعلق  وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التيابوالعيون فتحى محمد حسان  توصية بسيطة  شريك موصى   -  189

ر عدا الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذك باسمبمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك 

بمختلف ها وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتالشركاء الموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  االشكال وتوقيع احدهما ملزم للشركة .   

تتعلق  وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التيابوالعيون فتحى محمد حسان  توصية بسيطة  شريك موصى   -  190

ر عدا باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكبمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك 

بمختلف ها ءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتوإنهاء كافة اإلجراالشركاء الموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  االشكال وتوقيع احدهما ملزم للشركة .   

تتعلق  تيوإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات الشنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن   -  191

ر عدا باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكبمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك 

بمختلف ها وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتالشركاء الموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  حدهما ملزم للشركة . االشكال وتوقيع ا  

تتعلق  وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التيشنوده ثابت عزيز عطاالله  توصية بسيطة  شريك متضامن   -  192

ر عدا ل او بعض ما ذكباسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كبمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك 

بمختلف ها وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتالشركاء الموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  االشكال وتوقيع احدهما ملزم للشركة .   

تعلق وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تة  شريك موصى  سمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيط -  193

ر عدا باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكبمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك 

بمختلف ها والرهن الصول الشركة وممتلكات وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيعالشركاء الموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  االشكال وتوقيع احدهما ملزم للشركة .   

تعلق وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تسمير عادل محمد عبد المجيد  توصية بسيطة  شريك موصى   -  194

ر عدا باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكل ذلك بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وك

بمختلف ها وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتالشركاء الموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  االشكال وتوقيع احدهما ملزم للشركة .   

علق بمعامالت وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك   -  195

ركاء باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشالشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك 

ف االشكال بمختلفة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها وإنهاء كاالموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  وتوقيع احدهما ملزم للشركة .   

علق بمعامالت قات التي تتوإبرام كافة العقود والمشارطات والصفناجح سلطان سيد محمود  توصية بسيطة  مدير و شريك   -  196

ركاء باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشالشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 64 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

ف االشكال بمختلوإنهاء كافة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها الموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  وقيع احدهما ملزم للشركة . وت  

تعلق بمعامالت وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تسيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  شريك متضامن   -  197

ركاء كل او بعض ما ذكر عدا الش باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير فيالشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك 

ف االشكال بمختلوإنهاء كافة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتها الموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  وتوقيع احدهما ملزم للشركة .   

تعلق بمعامالت وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تريك متضامن  سيد محمد شعيب عثمان  توصية بسيطة  ش -  198

ركاء باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكر عدا الشالشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك 

ف االشكال بمختلالرهن الصول الشركة وممتلكاتها وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  وتوقيع احدهما ملزم للشركة .   

لتي تتعلق وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات اعلى عبد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك   -  199

ر عدا باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكل وكل ذلك بمعامالت الشركة بالنقد او باألج

بمختلف ها وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتالشركاء الموصيين 

7124برقم       21211210، تاريخ :  االشكال وتوقيع احدهما ملزم للشركة .   

لتي تتعلق وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات اعلى عبد السالم عبد الجواد سيد  توصية بسيطة  مدير و شريك   -  200

ر عدا باسم الشركه وضمن اغراضها ولهم حق توكيل الغير في كل او بعض ما ذكبمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك 

بمختلف ها وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمه لذلك وكذلك لهما حق الشراء والبيع والرهن الصول الشركة وممتلكاتين الشركاء الموصي

7124برقم       21211210، تاريخ :  االشكال وتوقيع احدهما ملزم للشركة .   

مية رة والمسئولية امام الجهات الرساحمد عبدالرحمن عبدالرحيم السيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق االدا -  201

امل بإسم للشريكين المتضامنين/ احمد محمد فهمى العطار و احمد عبد الرحمن عبد الرحيم السيد مجتمعين  ولهما الحق فى التع

كالهم اشالشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة 

ارف وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمص

3032برقم       21211213والتوقيع على الشيكات وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين ، تاريخ :   

كين يطة  مدير و شريك  يكون حق االدارة والمسئولية امام الجهات الرسمية للشرياحمد محمد فهمى العطار  توصية بس -  202

ركة وضمن المتضامنين/ احمد محمد فهمى العطار و احمد عبد الرحمن عبد الرحيم السيد مجتمعين  ولهما الحق فى التعامل بإسم الش

تعامل اع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك الاغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكومية والقطاع العام وقط

ع على مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف والتوقي

3032برقم       21211213الشيكات وكل ذلك بإسم الشركة ولصالحها ولهما الحق فى تعيين ، تاريخ :   

باتهم احمد عبدالرحمن عبدالرحيم السيد  توصية بسيطة  مدير و شريك  وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرت -  203

مشارطات واجورهم ولهما حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود وال

كر . ، تاريخ : د او باالجل ولهما  حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذوالصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنق

3032برقم       21211213  

هم احمد محمد فهمى العطار  توصية بسيطة  مدير و شريك  وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجور -  204

والصفقات التى  السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود والمشارطاتولهما حق قبض ودفع المبالغ وتحويل وبيع وتسديد كافة 

    21211213تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ولهما  حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر . ، تاريخ : 

3032برقم     

من ، تاريخ : ريك  تعدلت صفته من شريك موصي الي متضااحمد عبدالرحمن عبدالرحيم السيد  توصية بسيطة  مدير و ش -  205

3032برقم       21211213  
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 احمد محمد فهمى العطار  توصية بسيطة  مدير و شريك  تعدلت صفته من شريك موصي الي متضامن ، تاريخ : -  206

3032برقم       21211213  

برقم       21211217داليا زاهر انور بطرس  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  207

3229 

برقم       21211217داليا زاهر انور بطرس  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  208

3229 

برقم       21211217ة بسيطة  مدير و شريك متخارج  خروج من الشركه ، تاريخ : رومانى فهمى اسكندر اسعد  توصي -  209

3229 

برقم       21211217رومانى فهمى اسكندر اسعد  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  210

3229 

3229برقم       21211217ن الشركه ، تاريخ : عماد غبريال ايليا شاروبيم  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج م -  211  

3229برقم       21211217عماد غبريال ايليا شاروبيم  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  212  

ضامنه داليا زاهر انور بطرس  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  تعدل صفتها من شريكه موصيه الي شريكه مت -  213

رده فى يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن داليا زاهر انور بطرس  ولها الحق منفو

اص التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخ

راض ك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتوكذلك التعامل مع جميع البنو

3229برقم       21211217والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ، تاريخ :   

ضامنه كه متداليا زاهر انور بطرس  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  تعدل صفتها من شريكه موصيه الي شري -  214

رده فى ويكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن داليا زاهر انور بطرس  ولها الحق منف

اص التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخ

راض ع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتوكذلك التعامل م

3229برقم       21211217والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ، تاريخ :   

كه متضامنه كه موصيه الي شريرومانى فهمى اسكندر اسعد  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  تعدل صفتها من شري -  215

رده فى ويكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن داليا زاهر انور بطرس  ولها الحق منف

 اصالتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخ

راض وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقت

3229برقم       21211217والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ، تاريخ :   

كه متضامنه عدل صفتها من شريكه موصيه الي شريرومانى فهمى اسكندر اسعد  توصية بسيطة  مدير و شريك متخارج  ت -  216

رده فى ويكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن داليا زاهر انور بطرس  ولها الحق منف

اص ال والقطاع الخالتعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعم

راض وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقت

3229برقم       21211217والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ، تاريخ :   

امنه ويكون ك موصى  تعدل صفتها من شريكه موصيه الي شريكه متضعماد غبريال ايليا شاروبيم  توصية بسيطة  شري -  217

التعامل باسم  حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن داليا زاهر انور بطرس  ولها الحق منفرده فى

طاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وق

لرهن التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض وا

3229برقم       21211217وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ، تاريخ :   
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امنه ويكون سيطة  شريك موصى  تعدل صفتها من شريكه موصيه الي شريكه متضعماد غبريال ايليا شاروبيم  توصية ب -  218

التعامل باسم  حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية للشريك المتضامن داليا زاهر انور بطرس  ولها الحق منفرده فى

العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك  الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع

لرهن التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض وا

3229برقم       21211217وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف ، تاريخ :   

ت الرسمية توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجها  حبيبه محمد عبدالباري محمد -  219

مام جميع للشريك المتضامن/ حبيبه محمد عبدالبارى محمد ولها الحق منفردا في التعامل منفرده باسم الشركة وضمن أغراضها أ

من  القطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارفالجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال و

وك سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البن

0221برقم       21211211والمصارف وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت ، تاريخ :   

ت الرسمية حبيبه محمد عبدالباري محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجها -  220

مام جميع للشريك المتضامن/ حبيبه محمد عبدالبارى محمد ولها الحق منفردا في التعامل منفرده باسم الشركة وضمن أغراضها أ

من  لحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارفالجهات الحكومية وغير ا

وك سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البن

0221برقم       21211211معامالت ، تاريخ : والمصارف وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق ب  

ت الرسمية حبيبه محمد عبدالباري محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجها -  221

مام جميع اضها أللشريك المتضامن/ حبيبه محمد عبدالبارى محمد ولها الحق منفردا في التعامل منفرده باسم الشركة وضمن أغر

من  الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف

وك سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البن

0221برقم       21211211عقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت ، تاريخ : والمصارف وإبرام كافة ال  

ت الرسمية حبيبه محمد عبدالباري محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجها -  222

مام جميع ي التعامل منفرده باسم الشركة وضمن أغراضها أللشريك المتضامن/ حبيبه محمد عبدالبارى محمد ولها الحق منفردا ف

من  الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف

وك ع جميع البنسحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن وكافة صور التعامل م

0221برقم       21211211والمصارف وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت ، تاريخ :   

ت الرسمية حبيبه محمد عبدالباري محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجها -  223

مام جميع حمد عبدالبارى محمد ولها الحق منفردا في التعامل منفرده باسم الشركة وضمن أغراضها أللشريك المتضامن/ حبيبه م

من  الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف

وك ق االقتراض والرهن وكافة صور التعامل مع جميع البنسحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وح

0221برقم       21211211والمصارف وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت ، تاريخ :   

وضمن  حبيبه محمد عبدالباري محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك باسم الشركه -  224

0221برقم       21211211اغراضها ، تاريخ :   

وضمن  حبيبه محمد عبدالباري محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك باسم الشركه -  225

0221برقم       21211211اغراضها ، تاريخ :   

وضمن  ك  الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك باسم الشركهحبيبه محمد عبدالباري محمد  توصية بسيطة  مدير و شري -  226

0221برقم       21211211اغراضها ، تاريخ :   

وضمن  حبيبه محمد عبدالباري محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك باسم الشركه -  227

0221برقم       21211211اغراضها ، تاريخ :   
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وضمن  ه محمد عبدالباري محمد  توصية بسيطة  مدير و شريك  الشركة بالنقد او باألجل وكل ذلك باسم الشركهحبيب -  228

0221برقم       21211211اغراضها ، تاريخ :   

ا ى هذعبير فاروق احمد مراد  ذات مسئولية محدودة  مدير عام  تمثل المديره الشركة فى عالقتها مع الغير ولها منفرده ف -  229

تنفيذية الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة والتعامل باسمها فيما عدا ما احتفظ بة صراحة عقد الشركة او القانون او الئحتة ال

قطاع العام للجمعية العامة منفرده الحق فى التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع المصالح الحكومية وغير الحكومية وال

ت وكل طاع الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حساباوقطاع االعمال والق

7193برقم       21211212ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها كما لها الحق منفرده ، تاريخ :   

 ل المودع لدى البنوك وكذلك لها حقعبير فاروق احمد مراد  ذات مسئولية محدودة  مدير عام  فى االفراج عن راس الما -  230

ها حق قبض التوقيع على عقود الشراء والبيع ولها الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ول

تتى تتعلق فقات الودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنيه والتجاريه وابرام كافة العقود المشارطات والص

7193برقم       21211212بمعامالت الشركه بالنقد او باالجل ولها حق توكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

الشركة ،  الراهب قس فيلوباتير افاهرمينا وبالميالد اسامه موسى اسحق قلدس  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من -  231

1922برقم       21211213تاريخ :   

الشركة ،  الراهب قس فيلوباتير افاهرمينا وبالميالد اسامه موسى اسحق قلدس  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من -  232

2219برقم       21211213تاريخ :   

2219برقم       21211213شنوده فوزى شنوده خلف  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  233  

2219برقم       21211213شنوده فوزى شنوده خلف  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  234  

2219برقم       21211213عماد جمال عجيب شنوده  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  235  

2219برقم       21211213عماد جمال عجيب شنوده  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  236  

2219برقم       21211213سامح انور توفيق عبدالمالك  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  237  

2219برقم       21211213شريك موصى  خروج من الشركة ، تاريخ : سامح انور توفيق عبدالمالك  توصية بسيطة   -  238  

برقم     21211213االنبا يؤنس وبالميالد هاني عوني عزيز  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  239

  2219  

برقم     21211213لشركة ، تاريخ : االنبا يؤنس وبالميالد هاني عوني عزيز  توصية بسيطة  شريك موصى  خروج من ا -  240

  2219  

ند االدارة بجعله الراهب قس فيلوباتير افاهرمينا وبالميالد اسامه موسى اسحق قلدس  توصية بسيطة  شريك موصى  يعدل ب -  241

وده فوزى شنوده ، شن ميشيل حكيم تقاوى حبشى/ يكون له حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية الى من الشريكين/ 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية مجتعمين او منفردين ولهما حق التعامل بإسم  -خلف 

نوده فوزى والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وللشريك المتضامن الثانى/شوالقطاع العام وقطاع االعمال 

برقم     21211213منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات ، تاريخ :  خلفشنوده 

  2219  

ند االدارة بجعله الراهب قس فيلوباتير افاهرمينا وبالميالد اسامه موسى اسحق قلدس  توصية بسيطة  شريك موصى  يعدل ب -  242

وده فوزى شنوده ميشيل حكيم تقاوى حبشى ، شنلمسئولية امام الجهات الرسمية الى من الشريكين/ / يكون له حق االدارة والتوقيع وا

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية مجتعمين او منفردين ولهما حق التعامل بإسم  -خلف 

نوده فوزى ثيل الشركة امام القضاء وللشريك المتضامن الثانى/شوالقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتموالقطاع العام وقطاع االعمال 
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برقم     21211213خلف منفردا حق التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات ، تاريخ : شنوده 

  2219  

يع والمسئولية يكون له حق االدارة والتوقشنوده فوزى شنوده خلف  توصية بسيطة  مدير و شريك  يعدل بند االدارة بجعله /  -  243

ولهما حق  مجتعمين او منفردين -ميشيل حكيم تقاوى حبشى ، شنوده فوزى شنوده خلف امام الجهات الرسمية الى من الشريكين/ 

اص القطاع الخوالشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال التعامل بإسم 

مع جميع البنوك  خلف منفردا حق التعاملبكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وللشريك المتضامن الثانى/شنوده فوزى شنوده 

2219برقم       21211213والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات ، تاريخ :   

يع والمسئولية ريك  يعدل بند االدارة بجعله / يكون له حق االدارة والتوقشنوده فوزى شنوده خلف  توصية بسيطة  مدير و ش -  244

ولهما حق  مجتعمين او منفردين -ميشيل حكيم تقاوى حبشى ، شنوده فوزى شنوده خلف امام الجهات الرسمية الى من الشريكين/ 

اص والقطاع الخوالقطاع العام وقطاع االعمال الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التعامل بإسم 

مع جميع البنوك  خلف منفردا حق التعاملبكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وللشريك المتضامن الثانى/شنوده فوزى شنوده 

2219برقم       21211213والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات ، تاريخ :   

 ب شنوده  توصية بسيطة  شريك موصى  يعدل بند االدارة بجعله / يكون له حق االدارة والتوقيععماد جمال عجي -  245

ن او منفردين مجتعمي -ميشيل حكيم تقاوى حبشى ، شنوده فوزى شنوده خلف والمسئولية امام الجهات الرسمية الى من الشريكين/ 

جهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الشركة وضمن اغراضها امام جميع الولهما حق التعامل بإسم 

لف منفردا حق خوالقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وللشريك المتضامن الثانى/شنوده فوزى شنوده االعمال 

2219   برقم    21211213التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات ، تاريخ :   

 عماد جمال عجيب شنوده  توصية بسيطة  شريك موصى  يعدل بند االدارة بجعله / يكون له حق االدارة والتوقيع -  246

ن او منفردين مجتعمي -ميشيل حكيم تقاوى حبشى ، شنوده فوزى شنوده خلف والمسئولية امام الجهات الرسمية الى من الشريكين/ 

كة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع الشرولهما حق التعامل بإسم 

لف منفردا حق خوالقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وللشريك المتضامن الثانى/شنوده فوزى شنوده االعمال 

2219برقم       21211213ت ، تاريخ : التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابا  

توقيع سامح انور توفيق عبدالمالك  توصية بسيطة  شريك موصى  يعدل بند االدارة بجعله / يكون له حق االدارة وال -  247

فردين ن او منمجتعمي -ميشيل حكيم تقاوى حبشى ، شنوده فوزى شنوده خلف والمسئولية امام الجهات الرسمية الى من الشريكين/ 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع ولهما حق التعامل بإسم 

لف منفردا حق خوالقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وللشريك المتضامن الثانى/شنوده فوزى شنوده االعمال 

2219برقم       21211213ارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات ، تاريخ : التعامل مع جميع البنوك والمص  

توقيع سامح انور توفيق عبدالمالك  توصية بسيطة  شريك موصى  يعدل بند االدارة بجعله / يكون له حق االدارة وال -  248

ن او منفردين مجتعمي -ده فوزى شنوده خلف ميشيل حكيم تقاوى حبشى ، شنووالمسئولية امام الجهات الرسمية الى من الشريكين/ 

الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع ولهما حق التعامل بإسم 

ا حق لف منفردخوالقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وللشريك المتضامن الثانى/شنوده فوزى شنوده االعمال 

2219برقم       21211213التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات ، تاريخ :   

ق االدارة االنبا يؤنس وبالميالد هاني عوني عزيز  توصية بسيطة  شريك موصى  يعدل بند االدارة بجعله / يكون له ح -  249

مجتعمين او  - ميشيل حكيم تقاوى حبشى ، شنوده فوزى شنوده خلفى من الشريكين/ والتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية ال

 الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاعمنفردين ولهما حق التعامل بإسم 

لف منفردا حق خالمتضامن الثانى/شنوده فوزى شنوده  والقطاع الخاص بكافة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وللشريكاالعمال 

2219برقم       21211213التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات ، تاريخ :   

رة ق االدااالنبا يؤنس وبالميالد هاني عوني عزيز  توصية بسيطة  شريك موصى  يعدل بند االدارة بجعله / يكون له ح -  250

مجتعمين او  - ميشيل حكيم تقاوى حبشى ، شنوده فوزى شنوده خلفوالتوقيع والمسئولية امام الجهات الرسمية الى من الشريكين/ 

 الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاعمنفردين ولهما حق التعامل بإسم 
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لف منفردا حق خفة اشكالهم وتمثيل الشركة امام القضاء وللشريك المتضامن الثانى/شنوده فوزى شنوده والقطاع الخاص بكااالعمال 

2219برقم       21211213التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق حسابات ، تاريخ :   

راس عن  س  توصية بسيطة  شريك موصى  واالفراجالراهب قس فيلوباتير افاهرمينا وبالميالد اسامه موسى اسحق قلد -  251

بيع اصول وخطابات الضمان والمال واالقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وعقود التسهيالت االئتمانيه واستصدار شهادات 

يين وعزل فى تع باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحقالشركة وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك 

ة السندات االذنية واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافمستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم 

برقم      21211213كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ، تاريخ : والتجارية وابرام 

 2219  

راس عن  الراهب قس فيلوباتير افاهرمينا وبالميالد اسامه موسى اسحق قلدس  توصية بسيطة  شريك موصى  واالفراج -  252

بيع اصول وخطابات الضمان والمال واالقتراض والرهن والتوقيع على الشيكات وعقود التسهيالت االئتمانيه واستصدار شهادات 

يين وعزل باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعاالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك الشركة وممتلكاتها العقاريه و

ة السندات االذنية واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافمستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم 

برقم      21211213تى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ، تاريخ : كافة العقود والمشارطات والصفقات الوالتجارية وابرام 

 2219  

على  راس المال واالقتراض والرهن والتوقيعشنوده فوزى شنوده خلف  توصية بسيطة  مدير و شريك  واالفراج عن  -  253

ه واالراضى اصول الشركة وممتلكاتها العقاريوخطابات الضمان وبيع الشيكات وعقود التسهيالت االئتمانيه واستصدار شهادات 

حديد باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتوالسيارات والمنقوالت وكل ذلك 

افة العقود كام واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرمرتباتهم 

2219برقم       21211213والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ، تاريخ :   

على  راس المال واالقتراض والرهن والتوقيعشنوده فوزى شنوده خلف  توصية بسيطة  مدير و شريك  واالفراج عن  -  254

ه واالراضى وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريصدار شهادات الشيكات وعقود التسهيالت االئتمانيه واست

حديد باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتوالسيارات والمنقوالت وكل ذلك 

كافة العقود ام سندات االذنية والتجارية وابرواجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة المرتباتهم 

2219برقم       21211213والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ، تاريخ :   

ى راس المال واالقتراض والرهن والتوقيع علعماد جمال عجيب شنوده  توصية بسيطة  شريك موصى  واالفراج عن  -  255

ه واالراضى وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريوعقود التسهيالت االئتمانيه واستصدار شهادات الشيكات 

حديد باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتوالسيارات والمنقوالت وكل ذلك 

كافة العقود ام وقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرواجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتمرتباتهم 

2219برقم       21211213والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ، تاريخ :   

ى اض والرهن والتوقيع علراس المال واالقترعماد جمال عجيب شنوده  توصية بسيطة  شريك موصى  واالفراج عن  -  256

ه واالراضى وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريالشيكات وعقود التسهيالت االئتمانيه واستصدار شهادات 

حديد باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتوالسيارات والمنقوالت وكل ذلك 

كافة العقود ام ورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرواجمرتباتهم 

2219برقم       21211213والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ، تاريخ :   

يع على راس المال واالقتراض والرهن والتوقموصى  واالفراج عن سامح انور توفيق عبدالمالك  توصية بسيطة  شريك  -  257

ه واالراضى وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريالشيكات وعقود التسهيالت االئتمانيه واستصدار شهادات 

حديد ى ووكالء الشركة وتباسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدموالسيارات والمنقوالت وكل ذلك 

كافة العقود ام واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرمرتباتهم 

2219برقم       21211213والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ، تاريخ :   

يع على راس المال واالقتراض والرهن والتوقتوفيق عبدالمالك  توصية بسيطة  شريك موصى  واالفراج عن  سامح انور -  258

ه واالراضى وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتلكاتها العقاريالشيكات وعقود التسهيالت االئتمانيه واستصدار شهادات 
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حديد غراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتباسم الشركة وضمن اوالسيارات والمنقوالت وكل ذلك 

كافة العقود ام واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرمرتباتهم 

2219برقم       12132121والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ، تاريخ :   

لرهن راس المال واالقتراض وااالنبا يؤنس وبالميالد هاني عوني عزيز  توصية بسيطة  شريك موصى  واالفراج عن  -  259

لكاتها العقاريه وخطابات الضمان وبيع اصول الشركة وممتوالتوقيع على الشيكات وعقود التسهيالت االئتمانيه واستصدار شهادات 

لشركة باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء االسيارات والمنقوالت وكل ذلك واالراضى و

كافة رية وابرام واجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجاوتحديد مرتباتهم 

2219برقم       21211213بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ، تاريخ : العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق   

لرهن راس المال واالقتراض وااالنبا يؤنس وبالميالد هاني عوني عزيز  توصية بسيطة  شريك موصى  واالفراج عن  -  260

لكاتها العقاريه وبيع اصول الشركة وممتوخطابات الضمان والتوقيع على الشيكات وعقود التسهيالت االئتمانيه واستصدار شهادات 

لشركة باسم الشركة وضمن اغراضها وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء اواالراضى والسيارات والمنقوالت وكل ذلك 

كافة ام رية وابرواجورهم وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجاوتحديد مرتباتهم 

2219برقم       21211213العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل ، تاريخ :   

وكيل الغير الراهب قس فيلوباتير افاهرمينا وبالميالد اسامه موسى اسحق قلدس  توصية بسيطة  شريك موصى  وله حق ت -  261

2219برقم       21211213، تاريخ :  كل او بعض ما ذكر .عدا الشركاء الموصيين فى فيما   

وكيل الغير الراهب قس فيلوباتير افاهرمينا وبالميالد اسامه موسى اسحق قلدس  توصية بسيطة  شريك موصى  وله حق ت -  262

2219برقم       21211213، تاريخ :  عدا الشركاء الموصيين فى كل او بعض ما ذكر .فيما   

ى كل او عدا الشركاء الموصيين فشنوده فوزى شنوده خلف  توصية بسيطة  مدير و شريك  وله حق توكيل الغير فيما  -  263

2219برقم       21211213، تاريخ :  بعض ما ذكر .  

كل او ى عدا الشركاء الموصيين فشنوده فوزى شنوده خلف  توصية بسيطة  مدير و شريك  وله حق توكيل الغير فيما  -  264

2219برقم       21211213، تاريخ :  بعض ما ذكر .  

كل او  عدا الشركاء الموصيين فىعماد جمال عجيب شنوده  توصية بسيطة  شريك موصى  وله حق توكيل الغير فيما  -  265

2219برقم       21211213، تاريخ :  بعض ما ذكر .  

كل او  عدا الشركاء الموصيين فىعماد جمال عجيب شنوده  توصية بسيطة  شريك موصى  وله حق توكيل الغير فيما  -  266

2219برقم       21211213، تاريخ :  بعض ما ذكر .  

ين فى كل او يعدا الشركاء الموصسامح انور توفيق عبدالمالك  توصية بسيطة  شريك موصى  وله حق توكيل الغير فيما  -  267

2219برقم       21211213، تاريخ :  بعض ما ذكر .  

ين فى كل او عدا الشركاء الموصيسامح انور توفيق عبدالمالك  توصية بسيطة  شريك موصى  وله حق توكيل الغير فيما  -  268

2219برقم       21211213، تاريخ :  بعض ما ذكر .  

كاء الموصيين عدا الشرعوني عزيز  توصية بسيطة  شريك موصى  وله حق توكيل الغير فيما االنبا يؤنس وبالميالد هاني  -  269

2219برقم       21211213، تاريخ :  فى كل او بعض ما ذكر .  

كاء الموصيين عدا الشراالنبا يؤنس وبالميالد هاني عوني عزيز  توصية بسيطة  شريك موصى  وله حق توكيل الغير فيما  -  270

2219برقم       21211213، تاريخ :  كل او بعض ما ذكر .فى   

سمية للشريكه ماريانا نشات حنا خليفه  توصية بسيطة  مدير و شريك  كون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الر -  271

ومية وغير اضها أمام جميع الجهات الحكالمتضامنه/ماريانا نشات حنا خليفه ولها  الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن أغر

سحب  الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من
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التي  قاتوإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن  وإبرام كافة العقود والمشارطات والصف

2729برقم       21211219تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

سمية للشريكه ماريانا نشات حنا خليفه  توصية بسيطة  مدير و شريك  كون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الر -  272

ومية وغير التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحك المتضامنه/ماريانا نشات حنا خليفه ولها  الحق منفردا في

سحب  الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من

قات التي فة العقود والمشارطات والصفوإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن  وإبرام كا

2729برقم       21211219تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

رسمية محمود ابوالعال حسن مسعود  توصية بسيطة  مدير و شريك  كون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات ال -  273

جهات حنا خليفه ولها  الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع ال للشريكه المتضامنه/ماريانا نشات

ور الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة ص

وحق االقتراض والرهن  وإبرام كافة العقود  التعامل من سحب وإيداع وفتح حسابات وإصدار خطابات وشهادات الضمان

2729برقم       21211219والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

 رسميةمحمود ابوالعال حسن مسعود  توصية بسيطة  مدير و شريك  كون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات ال -  274

جهات للشريكه المتضامنه/ماريانا نشات حنا خليفه ولها  الحق منفردا في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع ال

ور الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة ص

ات وإصدار خطابات وشهادات الضمان وحق االقتراض والرهن  وإبرام كافة العقود التعامل من سحب وإيداع وفتح حساب

2729برقم       21211219والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باألجل وكل ، تاريخ :   

ير في كل ضها وله حق توكيل  الغماريانا نشات حنا خليفه  توصية بسيطة  مدير و شريك  ذلك باسم الشركه وضمن اغرا -  275

2729برقم       21211219او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ :   

ير في كل ماريانا نشات حنا خليفه  توصية بسيطة  مدير و شريك  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل  الغ -  276

2729برقم       21211219ا ذكر فيما عدا الشريك الموصى وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ : او بعض م  

لغير في محمود ابوالعال حسن مسعود  توصية بسيطة  مدير و شريك  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل  ا -  277

2729برقم       21211219كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ : كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى وإنهاء   

لغير في محمود ابوالعال حسن مسعود  توصية بسيطة  مدير و شريك  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها وله حق توكيل  ا -  278

2729برقم       21211219: كل او بعض ما ذكر فيما عدا الشريك الموصى وإنهاء كافة اإلجراءات الالزمة لذلك ، تاريخ   

2729برقم       21211219ماريانا نشات حنا خليفه  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  279  

2729برقم       21211219ماريانا نشات حنا خليفه  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  280  

2729برقم       21211219عال حسن مسعود  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركه ، تاريخ : محمود ابوال -  281  

2729برقم       21211219محمود ابوالعال حسن مسعود  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  282  

ع والمسئولية يك  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيعبدالعزيز عثمان على عبدالحق  توصية بسيطة  مدير و شر -  283

التعامل باسم  عبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فىامام الجهات الرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك طاع االعمال والقطاع وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقالشركة 

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

172برقم       21211212التى ، تاريخ : االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   

ع والمسئولية ان على عبدالحق  توصية بسيطة  مدير و شريك  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيعبدالعزيز عثم -  284

التعامل باسم  عبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فىامام الجهات الرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك لحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع وضمن اغراضها امام جميع الجهات االشركة 
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ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

172برقم       21221211التى ، تاريخ : االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   

ع والمسئولية عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  توصية بسيطة  مدير و شريك  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقي -  285

التعامل باسم  عبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فىامام الجهات الرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع لشركة ا

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

172برقم       21211212التى ، تاريخ : مشارطات والصفقات االقتراض والرهن وابرام كافة العقود وال  

ع والمسئولية عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  توصية بسيطة  مدير و شريك  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقي -  286

التعامل باسم  ق منفردين او مجتمعين فىعبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحامام الجهات الرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الشركة 

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

172برقم       21211212التى ، تاريخ : االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   

المسئولية عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  شركة تضامن  مدير و شريك  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيع و -  287

التعامل باسم  براهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فىعبدالحميد اامام الجهات الرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الشركة 

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمات التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حساب

172برقم       21211212التى ، تاريخ : االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   

المسئولية عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  شركة تضامن  مدير و شريك  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيع و -  288

التعامل باسم  عبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فىهات الرسميه للشريكين/سحر امام الج

الخاص وكذلك وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الشركة 

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات التعامل مع جميع البنوك والمصارف كاف

172برقم       21211212التى ، تاريخ : االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   

ة امام والتوقيع والمسئوليشنوده ابراهيم محروس رزق  توصية بسيطة  تحميل  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة  -  289

عامل باسم عبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فى التالجهات الرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الشركة 

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضممع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات  التعامل

172برقم       21211212التى ، تاريخ : االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   

ة امام االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيع والمسئولي شنوده ابراهيم محروس رزق  توصية بسيطة  تحميل  يعدل بند -  290

عامل باسم عبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فى التالجهات الرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك والقطاع وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال الشركة 

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

172برقم       21211212التى ، تاريخ : االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   

ة امام توصية بسيطة  تحميل  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيع والمسئوليشنوده ابراهيم محروس رزق   -  291

عامل باسم عبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فى التالجهات الرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه الشركة 

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

172برقم       21211212التى ، تاريخ : االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   

ة امام شنوده ابراهيم محروس رزق  توصية بسيطة  تحميل  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيع والمسئولي -  292

عامل باسم عبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فى التالجهات الرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك جهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع وضمن اغراضها امام جميع الالشركة 
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ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

172برقم       21211212 التى ، تاريخ :االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   

المسئولية عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  شركة تضامن  مدير و شريك  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيع و -  293

اسم التعامل ب عبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فىامام الجهات الرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الشركة 

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

172برقم       21211212التى ، تاريخ : د والمشارطات والصفقات االقتراض والرهن وابرام كافة العقو  

المسئولية عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  شركة تضامن  مدير و شريك  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيع و -  294

التعامل باسم  عبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فىامام الجهات الرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع  وضمن اغراضهاالشركة 

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

172برقم       21211212لتى ، تاريخ : ااالقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   

مام الجهات شنوده ابراهيم محروس رزق  شركة تضامن  تحميل  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيع والمسئولية ا -  295

اسم ل بعبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فى التعامالرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الشركة 

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

172برقم       21211212التى ، تاريخ : عقود والمشارطات والصفقات االقتراض والرهن وابرام كافة ال  

مام الجهات شنوده ابراهيم محروس رزق  شركة تضامن  تحميل  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيع والمسئولية ا -  296

اسم نفردين او مجتمعين فى التعامل بعبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق مالرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الشركة 

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضمالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

172برقم       21211212التى ، تاريخ : قتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات اال  

مام الجهات شنوده ابراهيم محروس رزق  شركة تضامن  تحميل  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيع والمسئولية ا -  297

اسم عزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فى التعامل بعبدالحميد ابراهيم وعبدالالرسميه للشريكين/سحر 

الخاص وكذلك وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الشركة 

ان وحق ابات وشهادات الضمواصدار خطالتعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات 

172برقم       21211212التى ، تاريخ : االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   

مام الجهات شنوده ابراهيم محروس رزق  شركة تضامن  تحميل  يعدل بند االدارة بجعله / حق االدارة والتوقيع والمسئولية ا -  298

اسم عبدالحميد ابراهيم وعبدالعزيز عثمان على ولهما الحق منفردين او مجتمعين فى التعامل بر الرسميه للشريكين/سح

الخاص وكذلك وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الشركة 

ان وحق واصدار خطابات وشهادات الضميداع وفتح حسابات التعامل مع جميع البنوك والمصارف كافة صور التعامل من سحب وا

172برقم       21211212التى ، تاريخ : االقتراض والرهن وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات   

سم كل ذلك باعبدالعزيز عثمان على عبدالحق  توصية بسيطة  مدير و شريك  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و -  299

، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .الشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل 

172برقم       21211212  

كل ذلك باسم عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  توصية بسيطة  مدير و شريك  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و -  300

، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .وضمن اغراضها ولهما حق توكيل  الشركة

172برقم       21211212  
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 74 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

كل ذلك باسم عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  توصية بسيطة  مدير و شريك  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و -  301

، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .اضها ولهما حق توكيل الشركة وضمن اغر

172برقم       21211212  

كل ذلك باسم عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  توصية بسيطة  مدير و شريك  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل و -  302

، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .ا حق توكيل الشركة وضمن اغراضها ولهم

172برقم       21211212  

ذلك باسم  عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  شركة تضامن  مدير و شريك  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل -  303

، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك . الشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل

172برقم       21211212  

ذلك باسم  عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  شركة تضامن  مدير و شريك  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل -  304

، تاريخ :  كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك . الغير فىالشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل 

172برقم       21211212  

م الشركة شنوده ابراهيم محروس رزق  توصية بسيطة  تحميل  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل ذلك باس -  305

    21211212، تاريخ :  انهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .الغير فى كل او بعض ما ذكر ووضمن اغراضها ولهما حق توكيل 

172برقم     

م الشركة شنوده ابراهيم محروس رزق  توصية بسيطة  تحميل  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل ذلك باس -  306

    21211212، تاريخ :  ت الالزمه لذلك .الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءاوضمن اغراضها ولهما حق توكيل 

172برقم     

م الشركة شنوده ابراهيم محروس رزق  توصية بسيطة  تحميل  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل ذلك باس -  307

    21211212تاريخ :  ، الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .وضمن اغراضها ولهما حق توكيل 

172برقم     

م الشركة شنوده ابراهيم محروس رزق  توصية بسيطة  تحميل  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل ذلك باس -  308

    21211212، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .وضمن اغراضها ولهما حق توكيل 

172برقم     

ذلك باسم  عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  شركة تضامن  مدير و شريك  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل -  309

، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .الشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل 

721برقم       21211212  

ذلك باسم  عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  شركة تضامن  مدير و شريك  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل -  310

، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .الشركة وضمن اغراضها ولهما حق توكيل 

172برقم       21211212  

شركة شنوده ابراهيم محروس رزق  شركة تضامن  تحميل  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل ذلك باسم ال -  311

    21211212، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .وضمن اغراضها ولهما حق توكيل 

172برقم     

شركة رزق  شركة تضامن  تحميل  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل ذلك باسم الشنوده ابراهيم محروس  -  312

    21211212، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .وضمن اغراضها ولهما حق توكيل 

172برقم     
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 75 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

شركة يل  تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل ذلك باسم الشنوده ابراهيم محروس رزق  شركة تضامن  تحم -  313

    21211212، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .وضمن اغراضها ولهما حق توكيل 

172برقم     

شركة لشركة بالنقد او باالجل وكل ذلك باسم الشنوده ابراهيم محروس رزق  شركة تضامن  تحميل  تتعلق بمعامالت ا -  314

    21211212، تاريخ :  الغير فى كل او بعض ما ذكر وانهاء كافة االجراءات الالزمه لذلك .وضمن اغراضها ولهما حق توكيل 

172برقم     

172برقم       21211212عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  315  

172برقم       21211212عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  316  

172برقم       21211212عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  317  

172برقم       21211212زيز عثمان على عبدالحق  توصية بسيطة  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ : عبدالع -  318  

172برقم       21211212عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  319  

172برقم       21211212ير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ : عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  شركة تضامن  مد -  320  

172برقم       21211212شنوده ابراهيم محروس رزق  توصية بسيطة  تحميل  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  321  

721برقم       21211212شنوده ابراهيم محروس رزق  توصية بسيطة  تحميل  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  322  

172برقم       21211212شنوده ابراهيم محروس رزق  توصية بسيطة  تحميل  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  323  

172برقم       21211212شنوده ابراهيم محروس رزق  توصية بسيطة  تحميل  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  324  

172برقم       21211212عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  325  

172برقم       21211212عبدالعزيز عثمان على عبدالحق  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  326  

172برقم       21211212ضامن  تحميل  خروج من الشركة ، تاريخ : شنوده ابراهيم محروس رزق  شركة ت -  327  

172برقم       21211212شنوده ابراهيم محروس رزق  شركة تضامن  تحميل  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  328  

721برقم       21211212شنوده ابراهيم محروس رزق  شركة تضامن  تحميل  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  329  

172برقم       21211212شنوده ابراهيم محروس رزق  شركة تضامن  تحميل  خروج من الشركة ، تاريخ :  -  330  

وات / ياسر سيد ابراهيم خليل  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافقه على اعادة تعيين مجلس االداره لمدة ثالث سن -  331

يرين او شركه وتعهداتها رئيس مجلس االداره ولمجلس االداره الحق فى ان يعين عدة مديملك حق االداره والتوقيع على معامالت ال

ة الرعن او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا فى التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين ولهم الحق فى كفالة الغير فى حال

3733برقم       21211212االقتراض من البنوك مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

الث سعدالدين عبدالنعيم السيد حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الموافقه على اعادة تعيين مجلس االداره لمدة ث -  332

ن عدة سنوات / يملك حق االداره والتوقيع على معامالت الشركه وتعهداتها رئيس مجلس االداره ولمجلس االداره الحق فى ان يعي

ر فى حالة الرعن وان يخولهم ايضا فى التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين ولهم الحق فى كفالة الغي مديرين او وكالء مفوضين

3733برقم       21211212او االقتراض من البنوك مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

وات مجلس االداره لمدة ثالث سن محمود شحتو محمد ابازيد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  الموافقه على اعادة تعيين -  333

ديرين / يملك حق االداره والتوقيع على معامالت الشركه وتعهداتها رئيس مجلس االداره ولمجلس االداره الحق فى ان يعين عدة م
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او  الة الرعناو وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا فى التوقيع عن الشركه منفردين او مجتمعين ولهم الحق فى كفالة الغير فى ح

3733برقم       21211212االقتراض من البنوك مجتمعين او منفردين ، تاريخ :   

انس بالل محمد محمد حوا  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  اعادة تشكيل مجلس االداره بموجب محضر اجتماع  -  334

وعقد التعديل المصدق على 2121/2/0مار بتاريخ والمعتمد من الهيئه العامه لالستث2121/1/3الجمعيه العامه غير عاديه المنعقد فى 

123برقم       21211217، تاريخ :  2121/2/11ر بتاريخ1107توقيعاته رقم  

انس بالل محمد محمد حوا  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  اعادة تشكيل مجلس االداره بموجب محضر اجتماع  -  335

وعقد التعديل المصدق على 2121/2/0والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار بتاريخ 2121/1/3الجمعيه العامه غير عاديه المنعقد فى 

123برقم       21211217، تاريخ :  2121/2/11ر بتاريخ1107توقيعاته رقم  

حاتم بالل محمد محمد  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  اعادة تشكيل مجلس االداره بموجب محضر اجتماع  -  336

وعقد التعديل المصدق على 2121/2/0والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار بتاريخ 2121/1/3ه العامه غير عاديه المنعقد فى الجمعي

123برقم       21211217، تاريخ :  2121/2/11ر بتاريخ1107توقيعاته رقم  

جلس االداره بموجب محضر اجتماع حاتم بالل محمد محمد  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة  اعادة تشكيل م -  337

وعقد التعديل المصدق على 2121/2/0والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار بتاريخ 2121/1/3الجمعيه العامه غير عاديه المنعقد فى 

123برقم       21211217، تاريخ :  2121/2/11ر بتاريخ1107توقيعاته رقم  

ه مة  عضو منتدب  اعادة تشكيل مجلس االداره بموجب محضر اجتماع الجمعيوائل عبدالناصر فرج على  شركة مساه -  338

وعقد التعديل المصدق على توقيعاته 2121/2/0والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار بتاريخ 2121/1/3العامه غير عاديه المنعقد فى 

123برقم       21211217، تاريخ :  2121/2/11ر بتاريخ1107رقم  

ه عبدالناصر فرج على  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكيل مجلس االداره بموجب محضر اجتماع الجمعيوائل  -  339

وعقد التعديل المصدق على توقيعاته 2121/2/0والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار بتاريخ 2121/1/3العامه غير عاديه المنعقد فى 

123برقم       72121121، تاريخ :  2121/2/11ر بتاريخ1107رقم  

 سعيد رشدى عبدالحميد عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكيل مجلس االداره بموجب محضر اجتماع -  340

وعقد التعديل المصدق على 2121/2/0والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار بتاريخ 2121/1/3الجمعيه العامه غير عاديه المنعقد فى 

123برقم       21211217، تاريخ :  2121/2/11ر بتاريخ1107توقيعاته رقم  

 سعيد رشدى عبدالحميد عبدالعاطى  شركة مساهمة  عضو منتدب  اعادة تشكيل مجلس االداره بموجب محضر اجتماع -  341

التعديل المصدق على وعقد 2121/2/0والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار بتاريخ 2121/1/3الجمعيه العامه غير عاديه المنعقد فى 

123برقم       21211217، تاريخ :  2121/2/11ر بتاريخ1107توقيعاته رقم  

ماع محمد عبدالناصر فرج على الشيخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكيل مجلس االداره بموجب محضر اجت -  342

وعقد التعديل المصدق على 2121/2/0ه العامه لالستثمار بتاريخ والمعتمد من الهيئ2121/1/3الجمعيه العامه غير عاديه المنعقد فى 

123برقم       21211217، تاريخ :  2121/2/11ر بتاريخ1107توقيعاته رقم  

ماع محمد عبدالناصر فرج على الشيخ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعادة تشكيل مجلس االداره بموجب محضر اجت -  343

وعقد التعديل المصدق على 2121/2/0والمعتمد من الهيئه العامه لالستثمار بتاريخ 2121/1/3يه المنعقد فى الجمعيه العامه غير عاد

123برقم       21211217، تاريخ :  2121/2/11ر بتاريخ1107توقيعاته رقم  

اديه للشركه ممدوح على يوسف على  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  وافقت الجمعيه العامه الع -  344

مجلس االاداره  باالجماع علي تعيين االستاذ/محمد احمد محمود السيد بدال من الدكتور / نبيل يس عبدالشافي محمد ليصبح تشكيل

في عبدالستار علي النحو التالي ..السيد االستاذ/ممدوح علي يوسف علي رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب ... السيد االستاذ/مصط

فادي رئيس مجلس اداره ....السيد االستاذ /صفوت موسي دياب محمد عضو مجلس اداره ....السيده المهندسه /هبه نمحروص نائب 

2120برقم       21211223احمد محمد عضو مجلس اداره ... السيد االستاذ /محمد احمد محمود عضو مجلس اداره ، تاريخ :   
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    21211224، تاريخ :  -مة  رئيس مجلس ادارة  عضو من ذوى الخبره محمد عبدالعظيم احمد عبدالعال  شركة مساه -  345

3012برقم     

برقم       21211224، تاريخ :  -مدحت منير سليمان يسرى  شركة مساهمة  عضو منتدب  عضو من ذوى الخبره  -  346

3012 

 ، تاريخ : -ادارة  عضو من ذوى الخبره  السيد المهندس/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على  شركة مساهمة  عضو مجلس -  347

3012برقم       21211224  

،  -ره السيد االستاذ/ عبدالفتاح عبدالمعز على اسماعيل الجبالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو من ذوى الخب -  348

3012برقم       21211224تاريخ :   

برقم       21211224، تاريخ :  -ادارة  عضو من ذوى الخبره مى هشام محمد عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس  -  349

3012 

برقم     21211224، تاريخ :  -كريم عادل محمود ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو من ذوى الخبره  -  350

  3012  

، تاريخ :  -من ذوى الخبره  السيد المهندس/ فتحى نبيه محمود الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو -  351

3012برقم       21211224  

، تاريخ :  -السيد المهندس/ هشام محمد رضا داود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو من ذوى الخبره  -  352

3012برقم       21211224  

، تاريخ :  -السيد المهندس/ هشام توفيق حامد محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو من ذوى الخبره  -  353

3012برقم       21211224  

برقم       21211224، تاريخ :  -اشرف محمد عبدالباقي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو من ذوى الخبره  -  354

3012 

برقم       21211224، تاريخ :  -فريد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عضو من ذوى الخبره  عصام ابوزيد -  355

3012 

 21211224، تاريخ :  -محمد عبدالعظيم احمد عبدالعال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ممثال لشركة فوسفات مصر -  356

3012برقم        

برقم       21211224، تاريخ :  -ساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة فوسفات مصرمدحت منير سليمان يسرى  شركة م -  357

3012 

 ، -السيد المهندس/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة فوسفات مصر -  358

3012برقم       21211224تاريخ :   

 -فات مصرعلى اسماعيل الجبالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة فوسالسيد االستاذ/ عبدالفتاح عبدالمعز  -  359

3012برقم       21211224، تاريخ :   

برقم     21211224، تاريخ :  -مى هشام محمد عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة فوسفات مصر -  360

  3012  

    21211224، تاريخ :  -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة فوسفات مصركريم عادل محمود ابو النجا   -  361

3012برقم     
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يخ : ، تار -السيد المهندس/ فتحى نبيه محمود الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة فوسفات مصر -  362

3012برقم       21211224  

 ، تاريخ : -داود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة فوسفات مصرالسيد المهندس/ هشام محمد رضا  -  363

3012برقم       21211224  

، تاريخ :  -السيد المهندس/ هشام توفيق حامد محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة فوسفات مصر -  364

3012برقم       21211224  

برقم      21211224، تاريخ :  -شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة فوسفات مصراشرف محمد عبدالباقي   -  365

 3012  

    21211224، تاريخ :  -عصام ابوزيد فريد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة فوسفات مصر -  366

3012برقم     

  21211224يس مجلس ادارة  ممثال لبنك االستثمار القومى ، تاريخ : محمد عبدالعظيم احمد عبدالعال  شركة مساهمة  رئ -  367

3012برقم       

برقم       21211224مدحت منير سليمان يسرى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لبنك االستثمار القومى ، تاريخ :  -  368

3012 

،  عضو مجلس ادارة  ممثال لبنك االستثمار القومى  السيد المهندس/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على  شركة مساهمة -  369

3012برقم       21211224تاريخ :   

ثمار القومى السيد االستاذ/ عبدالفتاح عبدالمعز على اسماعيل الجبالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لبنك االست -  370

3012برقم       21211224، تاريخ :   

برقم     21211224ور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لبنك االستثمار القومى ، تاريخ : مى هشام محمد عصف -  371

  3012  

    21211224كريم عادل محمود ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لبنك االستثمار القومى ، تاريخ :  -  372

3012برقم     

اريخ : د الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لبنك االستثمار القومى ، تالسيد المهندس/ فتحى نبيه محمو -  373

3012برقم       21211224  

:  السيد المهندس/ هشام محمد رضا داود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لبنك االستثمار القومى ، تاريخ -  374

3012برقم       21211224  

 دس/ هشام توفيق حامد محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لبنك االستثمار القومى ، تاريخ :السيد المهن -  375

3012برقم       21211224  

برقم      21211224اشرف محمد عبدالباقي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لبنك االستثمار القومى ، تاريخ :  -  376

 3012  

برقم     21211224ريد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لبنك االستثمار القومى ، تاريخ : عصام ابوزيد ف -  377

  3012  

يخ : محمد عبدالعظيم احمد عبدالعال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ممثل عن شركة االهلى كابيتال القابضه . ، تار -  378

3012برقم       21211224  
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سليمان يسرى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل عن شركة االهلى كابيتال القابضه . ، تاريخ :  مدحت منير -  379

3012برقم       21211224  

 السيد المهندس/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة االهلى كابيتال -  380

3012  برقم     21211224القابضه . ، تاريخ :   

هلى السيد االستاذ/ عبدالفتاح عبدالمعز على اسماعيل الجبالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة اال -  381

3012برقم       21211224كابيتال القابضه . ، تاريخ :   

مى هشام محمد عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة االهلى كابيتال القابضه . ، تاريخ :  -  382

3012برقم       21211224  

كريم عادل محمود ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة االهلى كابيتال القابضه . ، تاريخ :  -  383

3012  برقم     21211224  

ابضه . ، السيد المهندس/ فتحى نبيه محمود الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة االهلى كابيتال الق -  384

3012برقم       21211224تاريخ :   

ه . القابض السيد المهندس/ هشام محمد رضا داود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة االهلى كابيتال -  385

3012برقم       21211224، تاريخ :   

. ،  السيد المهندس/ هشام توفيق حامد محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة االهلى كابيتال القابضه -  386

3012برقم       21211224تاريخ :   

ركة االهلى كابيتال القابضه . ، تاريخ : اشرف محمد عبدالباقي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن ش -  387

3012برقم       21211224  

 عصام ابوزيد فريد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة االهلى كابيتال القابضه . ، تاريخ : -  388

3012برقم       21211224  

خ : ، تاري -ارة  ممثال لشركة االهلى كابيتال القابضة محمد عبدالعظيم احمد عبدالعال  شركة مساهمة  رئيس مجلس اد -  389

3012برقم       21211224  

   21211224، تاريخ :  -مدحت منير سليمان يسرى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة االهلى كابيتال القابضة  -  390

3012برقم      

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة االهلى كابيتال السيد المهندس/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على  شرك -  391

3012برقم       21211224، تاريخ :  -القابضة   

ى كابيتال السيد االستاذ/ عبدالفتاح عبدالمعز على اسماعيل الجبالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة االهل -  392

1230برقم       21211224، تاريخ :  -القابضة   

، تاريخ :  -مى هشام محمد عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة االهلى كابيتال القابضة  -  393

3012برقم       21211224  

، تاريخ :  -كريم عادل محمود ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة االهلى كابيتال القابضة  -  394

3012   برقم    21211224  

،  -ضة السيد المهندس/ فتحى نبيه محمود الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة االهلى كابيتال القاب -  395

3012برقم       21211224تاريخ :   
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،  -ة القابضالسيد المهندس/ هشام محمد رضا داود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة االهلى كابيتال  -  396

3012برقم       21211224تاريخ :   

،  -السيد المهندس/ هشام توفيق حامد محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة االهلى كابيتال القابضة  -  397

3012برقم       21211224تاريخ :   

 21211224، تاريخ :  -االهلى كابيتال القابضة  اشرف محمد عبدالباقي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة -  398

3012برقم        

، تاريخ :  -عصام ابوزيد فريد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة االهلى كابيتال القابضة  -  399

3012برقم       21211224  

رات ممثال لشركة المشروعات البترولية واالستشا محمد عبدالعظيم احمد عبدالعال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  -  400

3012برقم       21211224الفنية )بتروجيت ( ، تاريخ :   

ية مدحت منير سليمان يسرى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة المشروعات البترولية واالستشارات الفن -  401

3012برقم       21211224)بتروجيت ( ، تاريخ :   

ولية سيد المهندس/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة المشروعات البترال -  402

3012برقم       21211224واالستشارات الفنية )بتروجيت ( ، تاريخ :   

روعات ة  ممثال لشركة المشالسيد االستاذ/ عبدالفتاح عبدالمعز على اسماعيل الجبالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  403

3012برقم       21211224البترولية واالستشارات الفنية )بتروجيت ( ، تاريخ :   

ة مى هشام محمد عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة المشروعات البترولية واالستشارات الفني -  404

3012برقم       21211224)بتروجيت ( ، تاريخ :   

فنية كريم عادل محمود ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة المشروعات البترولية واالستشارات ال -  405

3012برقم       21211224)بتروجيت ( ، تاريخ :   

ة وليالسيد المهندس/ فتحى نبيه محمود الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة المشروعات البتر -  406

3012برقم       21211224واالستشارات الفنية )بتروجيت ( ، تاريخ :   

السيد المهندس/ هشام محمد رضا داود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة المشروعات البترولية  -  407

3012برقم       21211224واالستشارات الفنية )بتروجيت ( ، تاريخ :   

هندس/ هشام توفيق حامد محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة المشروعات البترولية السيد الم -  408

3012برقم       21211224واالستشارات الفنية )بتروجيت ( ، تاريخ :   

ية فناشرف محمد عبدالباقي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة المشروعات البترولية واالستشارات ال -  409

3012برقم       21211224)بتروجيت ( ، تاريخ :   

لفنية عصام ابوزيد فريد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة المشروعات البترولية واالستشارات ا -  410

3012برقم       21211224)بتروجيت ( ، تاريخ :   

    21211224محمد عبدالعظيم احمد عبدالعال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ممثال لشركة غاز الشرق ، تاريخ :  -  411

3012برقم     

برقم       21211224مدحت منير سليمان يسرى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال لشركة غاز الشرق ، تاريخ :  -  412

3012 
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خ : بدالرحمن احمد عبدالرحمن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة غاز الشرق ، تاريالسيد المهندس/ ع -  413

3012برقم       21211224  

لشرق ، السيد االستاذ/ عبدالفتاح عبدالمعز على اسماعيل الجبالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة غاز ا -  414

3012برقم       21211224تاريخ :   

برقم       21211224مى هشام محمد عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة غاز الشرق ، تاريخ :  -  415

3012 

برقم     21211224كريم عادل محمود ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة غاز الشرق ، تاريخ :  -  416

  3012  

/ فتحى نبيه محمود الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة غاز الشرق ، تاريخ : السيد المهندس -  417

3012برقم       21211224  

السيد المهندس/ هشام محمد رضا داود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة غاز الشرق ، تاريخ :  -  418

3012برقم       21211224  

لمهندس/ هشام توفيق حامد محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة غاز الشرق ، تاريخ : السيد ا -  419

3012برقم       21211224  

برقم       21211224اشرف محمد عبدالباقي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة غاز الشرق ، تاريخ :  -  420

3012 

برقم       21211224شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال لشركة غاز الشرق ، تاريخ :   عصام ابوزيد فريد حسين -  421

3012 

ة والكيماوية محمد عبدالعظيم احمد عبدالعال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ممثال للشركة الهندسية للصناعات البترولي -  422

3012برقم       21211224)انبى( ، تاريخ :   

وية )انبى( ، حت منير سليمان يسرى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثال للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيمامد -  423

3012برقم       21211224تاريخ :   

اعات السيد المهندس/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة الهندسية للصن -  424

3012برقم       21211224لية والكيماوية )انبى( ، تاريخ : البترو  

دسية السيد االستاذ/ عبدالفتاح عبدالمعز على اسماعيل الجبالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة الهن -  425

3012برقم       21211224للصناعات البترولية والكيماوية )انبى( ، تاريخ :   

ة )انبى( حمد عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماويمى هشام م -  426

3012برقم       21211224، تاريخ :   

يماوية كريم عادل محمود ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة الهندسية للصناعات البترولية والك -  427

3012برقم       21211224تاريخ :  )انبى( ،  

البترولية  السيد المهندس/ فتحى نبيه محمود الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة الهندسية للصناعات -  428

3012برقم       21211224والكيماوية )انبى( ، تاريخ :   

مة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة الهندسية للصناعات السيد المهندس/ هشام محمد رضا داود حسن  شركة مساه -  429

3012برقم       21211224البترولية والكيماوية )انبى( ، تاريخ :   
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رولية السيد المهندس/ هشام توفيق حامد محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة الهندسية للصناعات البت -  430

3012برقم       12112242والكيماوية )انبى( ، تاريخ :   

وية )انبى( اشرف محمد عبدالباقي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيما -  431

3012برقم       21211224، تاريخ :   

كيماوية صناعات البترولية والعصام ابوزيد فريد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال للشركة الهندسية لل -  432

3012برقم       21211224)انبى( ، تاريخ :   

محمد عبدالعظيم احمد عبدالعال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ممثال عن شركه ابو قير لالسمده والصناعات  -  433

3012برقم       21211224الكيماويه . ، تاريخ :   

، تاريخ  مساهمة  عضو منتدب  ممثال عن شركه ابو قير لالسمده والصناعات الكيماويه . مدحت منير سليمان يسرى  شركة -  434

3012برقم       21211224:   

ده السيد المهندس/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه ابو قير لالسم -  435

3012برقم       42121122والصناعات الكيماويه . ، تاريخ :   

و قير السيد االستاذ/ عبدالفتاح عبدالمعز على اسماعيل الجبالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه اب -  436

3012برقم       21211224لالسمده والصناعات الكيماويه . ، تاريخ :   

 عن شركه ابو قير لالسمده والصناعات الكيماويه . ،مى هشام محمد عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال  -  437

3012برقم       21211224تاريخ :   

يه . كريم عادل محمود ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه ابو قير لالسمده والصناعات الكيماو -  438

3012برقم       21211224، تاريخ :   

السيد المهندس/ فتحى نبيه محمود الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه ابو قير لالسمده  -  439

3012برقم       21211224والصناعات الكيماويه . ، تاريخ :   

ر لالسمده السيد المهندس/ هشام محمد رضا داود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه ابو قي -  440

3012برقم       21211224والصناعات الكيماويه . ، تاريخ :   

اعات السيد المهندس/ هشام توفيق حامد محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه ابو قير لالسمده والصن -  441

3012برقم       21211224الكيماويه . ، تاريخ :   

،  ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه ابو قير لالسمده والصناعات الكيماويه .اشرف محمد عبدالباقي  شرك -  442

3012برقم       21211224تاريخ :   

ويه . ، عصام ابوزيد فريد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركه ابو قير لالسمده والصناعات الكيما -  443

3012برقم       21211224تاريخ :   

ه . ، الهيئة المصرية العامه للثروة المعدنيمحمد عبدالعظيم احمد عبدالعال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ممثالً عن  -  444

3012برقم       21211224تاريخ :   

يخ : . ، تارالهيئة المصرية العامه للثروة المعدنيه مدحت منير سليمان يسرى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثالً عن  -  445

3012برقم       21211224  

ه الهيئة المصرية العامالسيد المهندس/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن  -  446

3012برقم       21211224للثروة المعدنيه . ، تاريخ :   
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مصرية الهيئة اللجبالى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن السيد االستاذ/ عبدالفتاح عبدالمعز على اسماعيل ا -  447

3012برقم       21211224العامه للثروة المعدنيه . ، تاريخ :   

خ : الهيئة المصرية العامه للثروة المعدنيه . ، تاريمى هشام محمد عصفور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن  -  448

3012  برقم     21211224  

اريخ الهيئة المصرية العامه للثروة المعدنيه . ، تكريم عادل محمود ابو النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن  -  449

3012برقم       21211224:   

ثروة العامه للالهيئة المصرية السيد المهندس/ فتحى نبيه محمود الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن  -  450

3012برقم       21211224المعدنيه . ، تاريخ :   

ة الهيئة المصرية العامه للثروالسيد المهندس/ هشام محمد رضا داود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن  -  451

3012برقم       21211224المعدنيه . ، تاريخ :   

الهيئة المصرية العامه للثروة محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن  السيد المهندس/ هشام توفيق حامد -  452

3012برقم       21211224المعدنيه . ، تاريخ :   

يخ : الهيئة المصرية العامه للثروة المعدنيه . ، تاراشرف محمد عبدالباقي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن  -  453

3012  برقم     21211224  

تاريخ :  الهيئة المصرية العامه للثروة المعدنيه . ،عصام ابوزيد فريد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثالً عن  -  454

3012برقم       21211224  

بموجب محضر  -محمد عبدالعظيم احمد عبدالعال  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ممثل عن شركة فوسفات مصر  -  455

م تم إعادة تشكيل مجلس 2121/2/24لالستثماربتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة  2121/9/21جتماع الجمعيه العامه العاديه بتاريخ ا

3012برقم       21211224، تاريخ :  -االدارة   

جتماع بموجب محضر ا -مدحت منير سليمان يسرى  شركة مساهمة  عضو منتدب  ممثل عن شركة فوسفات مصر  -  456

م تم إعادة تشكيل مجلس االدارة 2121/2/24لالستثماربتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة  2121/9/21الجمعيه العامه العاديه بتاريخ 

3012برقم       21211224، تاريخ :  -  

 -ة فوسفات مصر السيد المهندس/ عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شرك -  457

م تم 2121/2/24لالستثماربتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة  2121/9/21بموجب محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه بتاريخ 

3012برقم       21211224، تاريخ :  -إعادة تشكيل مجلس االدارة   

سفات ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة فوالسيد االستاذ/ عبدالفتاح عبدالمعز على اسماعيل الجبالى  شرك -  458

لالستثماربتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة  2121/9/21بموجب محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه بتاريخ  -مصر 

3012برقم       21211224، تاريخ :  -م تم إعادة تشكيل مجلس االدارة 2121/2/24  

بموجب محضر اجتماع  -ركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة فوسفات مصر مى هشام محمد عصفور  ش -  459

م تم إعادة تشكيل مجلس االدارة 2121/2/24لالستثماربتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة  2121/9/21الجمعيه العامه العاديه بتاريخ 

3012برقم       21211224، تاريخ :  -  

 بموجب محضر اجتماع -النجا  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة فوسفات مصر  كريم عادل محمود ابو -  460

م تم إعادة تشكيل مجلس االدارة 2121/2/24لالستثماربتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة  2121/9/21الجمعيه العامه العاديه بتاريخ 

3012برقم       21211224، تاريخ :  -  
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موجب ب -ندس/ فتحى نبيه محمود الصباغ  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة فوسفات مصر السيد المه -  461

م تم إعادة 2121/2/24لالستثماربتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة  2121/9/21محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه بتاريخ 

0123برقم       21211224، تاريخ :  -تشكيل مجلس االدارة   

 -السيد المهندس/ هشام محمد رضا داود حسن  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة فوسفات مصر  -  462

م تم 2121/2/24لالستثماربتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة  2121/9/21بموجب محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه بتاريخ 

3012برقم       21211224 ، تاريخ : -إعادة تشكيل مجلس االدارة   

بموجب  -السيد المهندس/ هشام توفيق حامد محمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة فوسفات مصر  -  463

م تم إعادة 2121/2/24لالستثماربتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة  2121/9/21محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه بتاريخ 

3012برقم       21211224، تاريخ :  -االدارة تشكيل مجلس   

بموجب محضر اجتماع  -اشرف محمد عبدالباقي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة فوسفات مصر  -  464

لس االدارة م تم إعادة تشكيل مج2121/2/24لالستثماربتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة  2121/9/21الجمعيه العامه العاديه بتاريخ 

3012برقم       21211224، تاريخ :  -  

اع بموجب محضر اجتم -عصام ابوزيد فريد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثل عن شركة فوسفات مصر  -  465

يل مجلس االدارة م تم إعادة تشك2121/2/24لالستثماربتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة  2121/9/21الجمعيه العامه العاديه بتاريخ 

3012برقم       21211224، تاريخ :  -  

-2-11سيد حنفي محمد صالح  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد في  -  466

اسب/سيد /المح1تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي . 2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  2121

/المهندس /محمد مصطفي عبدالرشيد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2حنفي محمد رئيس مجلس اداره..

/صيدلي/اسامه مصطفي 0/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره ..4صادق عضو مجلس اداره ...

    21211224ات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئيس المجلس ، تاريخ : عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلط

0349برقم     

-2-11سيد حنفي محمد صالح  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد في  -  467

/المحاسب/سيد 1االداره علي النحو التالي .تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس  2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  2121

/المهندس /محمد مصطفي عبدالرشيد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2حنفي محمد رئيس مجلس اداره..

/صيدلي/اسامه مصطفي 0/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره ..4صادق عضو مجلس اداره ...

    21211224شيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئيس المجلس ، تاريخ : عبدالر

0349برقم     

-2-11سيد حنفي محمد صالح  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد في  -  468

/المحاسب/سيد 1تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي . 2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  2121

/المهندس /محمد مصطفي عبدالرشيد 3براهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره .../السيد/ابراهيم ا2حنفي محمد رئيس مجلس اداره..

/صيدلي/اسامه مصطفي 0/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره ..4صادق عضو مجلس اداره ...

    21211224تاريخ : عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئيس المجلس ، 

0349برقم     

-2-11سيد حنفي محمد صالح  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد في  -  469

/المحاسب/سيد 1تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي . 2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  2121

/المهندس /محمد مصطفي عبدالرشيد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2يس مجلس اداره..حنفي محمد رئ

/صيدلي/اسامه مصطفي 0/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره ..4صادق عضو مجلس اداره ...

    21211224ا بالسجل التجاري لرئيس المجلس ، تاريخ : عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر به

0349برقم     
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د في محمد مصطفى عبد الرشيد صادق  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعق -  470

لنحو التالي تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي ا 2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  11-2-2121

/المهندس /محمد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2/المحاسب/سيد حنفي محمد رئيس مجلس اداره..1.

/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره 4مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اداره ...

يس المجلس ، االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئ/صيدلي/اسامه مصطفي عبدالرشيد عضو مجلس 0..

0349برقم       21211224تاريخ :   

د في محمد مصطفى عبد الرشيد صادق  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعق -  471

ده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي تم اعا 2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  11-2-2121

/المهندس /محمد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2/المحاسب/سيد حنفي محمد رئيس مجلس اداره..1.

/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره 4مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اداره ...

يس المجلس ، /صيدلي/اسامه مصطفي عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئ0..

0349برقم       21211224تاريخ :   

-11ي ابراهيم ابراهيم المرسى الشال  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد ف -  472

/المحاسب/سيد 1تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي . 2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  2-2121

/المهندس /محمد مصطفي عبدالرشيد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2حنفي محمد رئيس مجلس اداره..

/صيدلي/اسامه مصطفي 0مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره .. /المحاسب/احمد4صادق عضو مجلس اداره ...

    21211224عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئيس المجلس ، تاريخ : 

0349برقم     

-11ي ي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد فابراهيم ابراهيم المرسى الشال  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  بناء عل -  473

/المحاسب/سيد 1تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي . 2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  2-2121

شيد /المهندس /محمد مصطفي عبدالر3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2حنفي محمد رئيس مجلس اداره..

/صيدلي/اسامه مصطفي 0/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره ..4صادق عضو مجلس اداره ...

    21211224عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئيس المجلس ، تاريخ : 

0349برقم     

قد في دق  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعأسامة مصطفي عبد الرشيد صا -  474

تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي  2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  11-2-2121

/المهندس /محمد 3لس اداره .../السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مج2/المحاسب/سيد حنفي محمد رئيس مجلس اداره..1.

/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره 4مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اداره ...

يس المجلس ، /صيدلي/اسامه مصطفي عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئ0..

0349   برقم    21211224تاريخ :   

قد في أسامة مصطفي عبد الرشيد صادق  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنع -  475

تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي  2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  11-2-2121

/المهندس /محمد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2/المحاسب/سيد حنفي محمد رئيس مجلس اداره..1.

/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره 4مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اداره ...

يس المجلس ، لرئ /صيدلي/اسامه مصطفي عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري0..

0349برقم       21211224تاريخ :   

ي أسامة مصطفي عبد الرشيد صادق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد ف -  476

تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي  2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  11-2-2121

/المهندس /محمد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2المحاسب/سيد حنفي محمد رئيس مجلس اداره../1.

/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره 4مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اداره ...
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يس المجلس ، سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئ /صيدلي/اسامه مصطفي عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء0..

0349برقم       21211224تاريخ :   

ي أسامة مصطفي عبد الرشيد صادق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد ف -  477

اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي  تم اعاده توصيف مناصب 2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  11-2-2121

/المهندس /محمد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2/المحاسب/سيد حنفي محمد رئيس مجلس اداره..1.

/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره 4مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اداره ...

يس المجلس ، مصطفي عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئ/صيدلي/اسامه 0..

0349برقم       21211224تاريخ :   

-11ابراهيم ابراهيم المرسى الشال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد في  -  478

/المحاسب/سيد 1تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي . 2121-2-23الهيئه في  ومعتمد من 2-2121

/المهندس /محمد مصطفي عبدالرشيد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2حنفي محمد رئيس مجلس اداره..

/صيدلي/اسامه مصطفي 0يد صادق عضو مجلس االداره ../المحاسب/احمد مصطفي عبدالرش4صادق عضو مجلس اداره ...

    21211224عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئيس المجلس ، تاريخ : 

0349برقم     

-11مجلس اداره المنعقد في ابراهيم ابراهيم المرسى الشال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع  -  479

/المحاسب/سيد 1تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي . 2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  2-2121

/المهندس /محمد مصطفي عبدالرشيد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2حنفي محمد رئيس مجلس اداره..

/صيدلي/اسامه مصطفي 0/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره ..4جلس اداره ...صادق عضو م

    21211224عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئيس المجلس ، تاريخ : 

0349برقم     

ي عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد ف  محمد مصطفى عبد الرشيد صادق  شركة مساهمة -  480

تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي  2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  11-2-2121

لمهندس /محمد /ا3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2/المحاسب/سيد حنفي محمد رئيس مجلس اداره..1.

/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره 4مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اداره ...

يس المجلس ، /صيدلي/اسامه مصطفي عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئ0..

0349برقم       21211224تاريخ :   

ي محمد مصطفى عبد الرشيد صادق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد ف -  481

تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي  2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  11-2-2121

/المهندس /محمد 3براهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره .../السيد/ابراهيم ا2/المحاسب/سيد حنفي محمد رئيس مجلس اداره..1.

/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره 4مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اداره ...

يس المجلس ، /صيدلي/اسامه مصطفي عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئ0..

0349برقم       21211224تاريخ :   

ي احمد مصطفى عبد الرشيد صادق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد ف -  482

تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي  2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  11-2-2121

/المهندس /محمد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2محمد رئيس مجلس اداره../المحاسب/سيد حنفي 1.

/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره 4مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اداره ...

يس المجلس ، موشر بها بالسجل التجاري لرئ/صيدلي/اسامه مصطفي عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع ال0..

0349برقم       21211224تاريخ :   

ي احمد مصطفى عبد الرشيد صادق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعقد ف -  483

ه علي النحو التالي تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االدار 2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  11-2-2121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 87 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

/المهندس /محمد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2/المحاسب/سيد حنفي محمد رئيس مجلس اداره..1.

/المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره 4مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اداره ...

يس المجلس ، و مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئ/صيدلي/اسامه مصطفي عبدالرشيد عض0..

0349برقم       21211224تاريخ :   

د في احمد مصطفى عبد الرشيد صادق  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعق -  484

تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي  2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  11-2-2121

/المهندس /محمد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2/المحاسب/سيد حنفي محمد رئيس مجلس اداره..1.

داره /المحاسب/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اال4مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اداره ...

يس المجلس ، /صيدلي/اسامه مصطفي عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئ0..

0349برقم       21211224تاريخ :   

د في احمد مصطفى عبد الرشيد صادق  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  بناء علي محضر اجتماع مجلس اداره المنعق -  485

تم اعاده توصيف مناصب اعضاء مجلس االداره علي النحو التالي  2121-2-23ومعتمد من الهيئه في  11-2-2121

/المهندس /محمد 3/السيد/ابراهيم ابراهيم مرسي الشال عضو مجلس اداره ...2/المحاسب/سيد حنفي محمد رئيس مجلس اداره..1.

/احمد مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس االداره /المحاسب4مصطفي عبدالرشيد صادق عضو مجلس اداره ...

يس المجلس ، /صيدلي/اسامه مصطفي عبدالرشيد عضو مجلس االداره مع بقاء سلطات التوقيع الموشر بها بالسجل التجاري لرئ0..

0349برقم       21211224تاريخ :   

لبنوك نحه حق التوقيع علي حسابات الشركه امام اسيد حنفي محمد صالح  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  الجديد مع م -  486

0349برقم       21211224داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

لبنوك سيد حنفي محمد صالح  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات الشركه امام ا -  487

0349برقم       21211224، تاريخ : داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا   

امام البنوك  سيد حنفي محمد صالح  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات الشركه -  488

0349برقم       21211224داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

امام البنوك  س مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات الشركهسيد حنفي محمد صالح  توصية بسيطة  رئي -  489

0349برقم       21211224داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

الشركه  محمد مصطفى عبد الرشيد صادق  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات -  490

0349برقم       21211224داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ : امام البنوك   

الشركه  محمد مصطفى عبد الرشيد صادق  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات -  491

0349برقم       21211224امام البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

شركه امام ابراهيم ابراهيم المرسى الشال  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات ال -  492

0349برقم       21211224البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

شركه امام مع منحه حق التوقيع علي حسابات ال ابراهيم ابراهيم المرسى الشال  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  الجديد -  493

0349برقم       21211224البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

الشركه  أسامة مصطفي عبد الرشيد صادق  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات -  494

0349برقم       21211224عربيه منفردا ، تاريخ : امام البنوك داخل جمهوريه مصر ال  

الشركه  أسامة مصطفي عبد الرشيد صادق  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات -  495

0349برقم       21211224امام البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   
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ركه الرشيد صادق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات الش أسامة مصطفي عبد -  496

0349برقم       21211224امام البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

ركه أسامة مصطفي عبد الرشيد صادق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات الش -  497

0349برقم       21211224امام البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

ه امام ديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات الشركابراهيم ابراهيم المرسى الشال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الج -  498

0349برقم       21211224البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

ه امام ابراهيم ابراهيم المرسى الشال  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات الشرك -  499

0349برقم       21211224ر العربيه منفردا ، تاريخ : البنوك داخل جمهوريه مص  

ركه محمد مصطفى عبد الرشيد صادق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات الش -  500

0349برقم       21211224امام البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

ركه بد الرشيد صادق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات الشمحمد مصطفى ع -  501

0349برقم       21211224امام البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

ركه علي حسابات الش احمد مصطفى عبد الرشيد صادق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع -  502

0349برقم       21211224امام البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

ركه احمد مصطفى عبد الرشيد صادق  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات الش -  503

0349برقم       21211224:  امام البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ  

الشركه  احمد مصطفى عبد الرشيد صادق  توصية بسيطة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حسابات -  504

0349برقم       21211224امام البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

الشركه  يطة  عضو مجلس ادارة  الجديد مع منحه حق التوقيع علي حساباتاحمد مصطفى عبد الرشيد صادق  توصية بس -  505

0349برقم       21211224امام البنوك داخل جمهوريه مصر العربيه منفردا ، تاريخ :   

منتس السيد االستاذ/ شريف احمد مجدى عبد الله شاهين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ارابيا انفست -  506

1149برقم       21211224هولدنج مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه كما هى دون تعديل ، تاريخ :   

منتس السيد االستاذ/ شريف احمد مجدى عبد الله شاهين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ارابيا انفست -  507

1149برقم       21211224الممنوحه كما هى دون تعديل ، تاريخ :  هولدنج مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات  

كة السيد االستاذ / احمد محمد عبدالمنعم شعراوى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  ممثال عن شر -  508

برقم       21211224، تاريخ : ارابيا انفستمنتس هولدنج مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه كما هى دون تعديل 

1149 

كة السيد االستاذ / احمد محمد عبدالمنعم شعراوى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  ممثال عن شر -  509

  برقم     21211224ارابيا انفستمنتس هولدنج مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه كما هى دون تعديل ، تاريخ : 

1149 

 السيد االستاذ / محمود عزت اسماعيل عزت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس -  510

1149برقم       21211224هولدنج مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه كما هى دون تعديل ، تاريخ :   

 عزت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس السيد االستاذ / محمود عزت اسماعيل -  511

1149برقم       21211224هولدنج مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه كما هى دون تعديل ، تاريخ :   
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تس عن شركة ارابيا انفستمن السيده االستاذه/ امل جمال الدين زكريا سليمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال -  512

1149برقم       21211224هولدنج مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه كما هى دون تعديل ، تاريخ :   

تس السيده االستاذه/ امل جمال الدين زكريا سليمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ارابيا انفستمن -  513

1149برقم       21211224كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه كما هى دون تعديل ، تاريخ : هولدنج مع بقاء   

ولدنج السيد االستاذ / محمد حافظ محمد جبر علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس ه -  514

1149برقم       21211224تعديل ، تاريخ : مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه كما هى دون   

ولدنج السيد االستاذ / محمد حافظ محمد جبر علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس ه -  515

1149برقم       21211224مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه كما هى دون تعديل ، تاريخ :   

هولدنج  السيد االستاذ/ احمد ماهر عبدالحليم راضي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس -  516

1149برقم       21211224مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه كما هى دون تعديل ، تاريخ :   

هولدنج  مساهمة  عضو مجلس ادارة  ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتسالسيد االستاذ/ احمد ماهر عبدالحليم راضي  شركة  -  517

1149برقم       21211224مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه كما هى دون تعديل ، تاريخ :   

تمنتس ابيا انفسالسيد االستاذ/ شريف احمد مجدى عبد الله شاهين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ار -  518

1149برقم       21211224هولدنج( ، تاريخ :   

تمنتس السيد االستاذ/ شريف احمد مجدى عبد الله شاهين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفس -  519

1149برقم       21211224هولدنج( ، تاريخ :   

كة شعراوى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  )ممثال عن شرالسيد االستاذ / احمد محمد عبدالمنعم  -  520

1149برقم       21211224ارابيا انفستمنتس هولدنج( ، تاريخ :   

كة السيد االستاذ / احمد محمد عبدالمنعم شعراوى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  )ممثال عن شر -  521

1149برقم       21211224ولدنج( ، تاريخ : ارابيا انفستمنتس ه  

 السيد االستاذ / محمود عزت اسماعيل عزت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس -  522

1149برقم       21211224هولدنج( ، تاريخ :   

 جلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتسالسيد االستاذ / محمود عزت اسماعيل عزت  شركة مساهمة  رئيس م -  523

1149برقم       21211224هولدنج( ، تاريخ :   

نتس السيده االستاذه/ امل جمال الدين زكريا سليمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستم -  524

1149برقم       21211224هولدنج( ، تاريخ :   

نتس الستاذه/ امل جمال الدين زكريا سليمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمالسيده ا -  525

1149برقم       21211224هولدنج( ، تاريخ :   

 السيد االستاذ / محمد حافظ محمد جبر علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس -  526

1149برقم       21211224هولدنج( ، تاريخ :   

 سالسيد االستاذ / محمد حافظ محمد جبر علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمنت -  527

1149برقم       21211224هولدنج( ، تاريخ :   

 السيد االستاذ/ احمد ماهر عبدالحليم راضي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس -  528

1149برقم       21211224هولدنج( ، تاريخ :   
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 عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتسالسيد االستاذ/ احمد ماهر عبدالحليم راضي  شركة مساهمة   -  529

1149برقم       21211224هولدنج( ، تاريخ :   

تمنتس السيد االستاذ/ شريف احمد مجدى عبد الله شاهين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفس -  530

1149برقم       21211224سيادتها كما هى دون تعديل ، تاريخ : هولنج( مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه ل  

تمنتس السيد االستاذ/ شريف احمد مجدى عبد الله شاهين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفس -  531

1149برقم       21211224خ : هولنج( مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه لسيادتها كما هى دون تعديل ، تاري  

كة السيد االستاذ / احمد محمد عبدالمنعم شعراوى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  )ممثال عن شر -  532

    21211224 ارابيا انفستمنتس هولنج( مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه لسيادتها كما هى دون تعديل ، تاريخ :

1149رقم   ب  

كة السيد االستاذ / احمد محمد عبدالمنعم شعراوى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  )ممثال عن شر -  533

    21211224 ارابيا انفستمنتس هولنج( مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه لسيادتها كما هى دون تعديل ، تاريخ :

1149برقم     

 السيد االستاذ / محمود عزت اسماعيل عزت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس -  534

1149برقم       21211224هولنج( مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه لسيادتها كما هى دون تعديل ، تاريخ :   

 ت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتسالسيد االستاذ / محمود عزت اسماعيل عز -  535

1149برقم       21211224هولنج( مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه لسيادتها كما هى دون تعديل ، تاريخ :   

نتس )ممثال عن شركة ارابيا انفستم  السيده االستاذه/ امل جمال الدين زكريا سليمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  536

1149برقم       21211224هولنج( مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه لسيادتها كما هى دون تعديل ، تاريخ :   

تس نالسيده االستاذه/ امل جمال الدين زكريا سليمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستم -  537

1149برقم       21211224هولنج( مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه لسيادتها كما هى دون تعديل ، تاريخ :   

هولنج(  السيد االستاذ / محمد حافظ محمد جبر علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس -  538

1149برقم       21211224ختصاصات الممنوحه لسيادتها كما هى دون تعديل ، تاريخ : مع بقاء كافة الصالحيات واال  

هولنج(  السيد االستاذ / محمد حافظ محمد جبر علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس -  539

1149برقم       21211224تعديل ، تاريخ : مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه لسيادتها كما هى دون   

هولنج(  السيد االستاذ/ احمد ماهر عبدالحليم راضي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس -  540

1491برقم       21211224مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه لسيادتها كما هى دون تعديل ، تاريخ :   

هولنج(  السيد االستاذ/ احمد ماهر عبدالحليم راضي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  )ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس -  541

1149برقم       21211224مع بقاء كافة الصالحيات واالختصاصات الممنوحه لسيادتها كما هى دون تعديل ، تاريخ :   

    21211224مجدى عبد الله شاهين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ : السيد االستاذ/ شريف احمد  -  542

1149برقم     

    21211224السيد االستاذ/ شريف احمد مجدى عبد الله شاهين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  543

1149برقم     

يخ : عراوى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  مستقل ، تارالسيد االستاذ / احمد محمد عبدالمنعم ش -  544

1149برقم       21211224  
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يخ : السيد االستاذ / احمد محمد عبدالمنعم شعراوى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  مستقل ، تار -  545

1149برقم       21211224  

برقم       21211224عزت اسماعيل عزت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  السيد االستاذ / محمود -  546

1149 

برقم       21211224السيد االستاذ / محمود عزت اسماعيل عزت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  547

1149 

برقم     21211224شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  السيده االستاذه/ امل جمال الدين زكريا سليمان  -  548

  1149  

برقم     21211224السيده االستاذه/ امل جمال الدين زكريا سليمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  549

  1149  

برقم       21211224مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ : السيد االستاذ / محمد حافظ محمد جبر علي  شركة مساهمة  عضو  -  550

1149 

برقم       21211224السيد االستاذ / محمد حافظ محمد جبر علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  551

1149 

برقم       21211224يخ : السيد االستاذ/ احمد ماهر عبدالحليم راضي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تار -  552

1149 

برقم       21211224السيد االستاذ/ احمد ماهر عبدالحليم راضي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل ، تاريخ :  -  553

1149 

-السيد االستاذ/ شريف احمد مجدى عبد الله شاهين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى  -  554 )ممثال عن  

1149برقم       21211224ارابيا انفستمنتس هولنج( ، تاريخ : شركة   

-السيد االستاذ/ شريف احمد مجدى عبد الله شاهين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى  -  555 )ممثال عن  

1149برقم       21211224شركة ارابيا انفستمنتس هولنج( ، تاريخ :   

-ى السيد االستاذ / احمد محمد عبدالمنعم شعراوى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  غير تنفيذ -  556

)ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس  

1149برقم       21211224هولنج( ، تاريخ :   

-ى مجلس ادارة وعضومنتدب  غير تنفيذالسيد االستاذ / احمد محمد عبدالمنعم شعراوى  شركة مساهمة  نائب رئيس  -  557

)ممثال عن شركة ارابيا انفستمنتس  

1149برقم       21211224هولنج( ، تاريخ :   

-السيد االستاذ / محمود عزت اسماعيل عزت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى  -  558 )ممثال عن شركة ارابيا  

1149برقم       21211224انفستمنتس هولنج( ، تاريخ :   

-السيد االستاذ / محمود عزت اسماعيل عزت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  غير تنفيذى  -  559 )ممثال عن شركة ارابيا  

1149برقم       21211224انفستمنتس هولنج( ، تاريخ :   

-غير تنفيذى   السيده االستاذه/ امل جمال الدين زكريا سليمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  560 )ممثال عن  

1149برقم       21211224شركة ارابيا انفستمنتس هولنج( ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 92 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

-السيده االستاذه/ امل جمال الدين زكريا سليمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى  -  561 )ممثال عن  

1149برقم       21211224شركة ارابيا انفستمنتس هولنج( ، تاريخ :   

-السيد االستاذ / محمد حافظ محمد جبر علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى  -  562 )ممثال عن شركة ارابيا  

1149برقم       21211224انفستمنتس هولنج( ، تاريخ :   

-السيد االستاذ / محمد حافظ محمد جبر علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى  -  563  عن شركة ارابيا )ممثال 

1149برقم       21211224انفستمنتس هولنج( ، تاريخ :   

-السيد االستاذ/ احمد ماهر عبدالحليم راضي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى  -  564 )ممثال عن شركة ارابيا  

1149برقم       21211224انفستمنتس هولنج( ، تاريخ :   

-د ماهر عبدالحليم راضي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  غير تنفيذى السيد االستاذ/ احم -  565 )ممثال عن شركة ارابيا  

1149برقم       21211224انفستمنتس هولنج( ، تاريخ :   

:  السيد االستاذ/ شريف احمد مجدى عبد الله شاهين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل غير متفرع ، تاريخ -  566

1149برقم       21211224  

:  السيد االستاذ/ شريف احمد مجدى عبد الله شاهين  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل غير متفرع ، تاريخ -  567

1149برقم       21211224  

ع تفرالسيد االستاذ / احمد محمد عبدالمنعم شعراوى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  مستقل غير م -  568

1149برقم       21211224، تاريخ :   

تفرع السيد االستاذ / احمد محمد عبدالمنعم شعراوى  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  مستقل غير م -  569

1149برقم       21211224، تاريخ :   

مستقل غير متفرع ، تاريخ :   السيد االستاذ / محمود عزت اسماعيل عزت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة -  570

1149برقم       21211224  

السيد االستاذ / محمود عزت اسماعيل عزت  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  مستقل غير متفرع ، تاريخ :  -  571

1149برقم       21211224  

رة  مستقل غير متفرع ، تاريخ : السيده االستاذه/ امل جمال الدين زكريا سليمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادا -  572

1149برقم       21211224  

السيده االستاذه/ امل جمال الدين زكريا سليمان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل غير متفرع ، تاريخ :  -  573

1149برقم       21211224  

 21211224دارة  مستقل غير متفرع ، تاريخ : السيد االستاذ / محمد حافظ محمد جبر علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ا -  574

1149برقم        

 21211224السيد االستاذ / محمد حافظ محمد جبر علي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل غير متفرع ، تاريخ :  -  575

1149برقم        

 21211224ة  مستقل غير متفرع ، تاريخ : السيد االستاذ/ احمد ماهر عبدالحليم راضي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادار -  576

1149برقم        

 21211224السيد االستاذ/ احمد ماهر عبدالحليم راضي  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مستقل غير متفرع ، تاريخ :  -  577

1149برقم        
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هندس رئيس مجلس االدارة / الم مصطفى عبد الرشيد صادق حسانين  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  منح السيد -  578

ي عقودها امام مصطفى عبد الرشيد صادق احقيه سيادته فى بيع او شراء االصول الثابته والسيارات باسم الشركة والتوقيع عل

33برقم       21211220مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

هندس د الرشيد صادق حسانين  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  منح السيد رئيس مجلس االدارة / الممصطفى عب -  579

ي عقودها امام مصطفى عبد الرشيد صادق احقيه سيادته فى بيع او شراء االصول الثابته والسيارات باسم الشركة والتوقيع عل

33برقم       21211220او بعض ما ذكر ، تاريخ : مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله حق تفويض الغير في كل   

هندس مصطفى عبد الرشيد صادق حسانين  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  منح السيد رئيس مجلس االدارة / الم -  580

ا امام ي عقودهمصطفى عبد الرشيد صادق احقيه سيادته فى بيع او شراء االصول الثابته والسيارات باسم الشركة والتوقيع عل

33برقم       21211220مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

هندس مصطفى عبد الرشيد صادق حسانين  توصية بسيطة  رئيس مجلس ادارة  منح السيد رئيس مجلس االدارة / الم -  581

ي عقودها امام شراء االصول الثابته والسيارات باسم الشركة والتوقيع عل مصطفى عبد الرشيد صادق احقيه سيادته فى بيع او

33برقم       21211220مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

 الدارة / المهندسمصطفى عبد الرشيد صادق حسانين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  منح السيد رئيس مجلس ا -  582

ي عقودها امام مصطفى عبد الرشيد صادق احقيه سيادته فى بيع او شراء االصول الثابته والسيارات باسم الشركة والتوقيع عل

33برقم       21211220مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

 ق حسانين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  منح السيد رئيس مجلس االدارة / المهندسمصطفى عبد الرشيد صاد -  583

ي عقودها امام مصطفى عبد الرشيد صادق احقيه سيادته فى بيع او شراء االصول الثابته والسيارات باسم الشركة والتوقيع عل

33برقم       21211220ر ، تاريخ : مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذك  

 مصطفى عبد الرشيد صادق حسانين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  منح السيد رئيس مجلس االدارة / المهندس -  584

ي عقودها امام مصطفى عبد الرشيد صادق احقيه سيادته فى بيع او شراء االصول الثابته والسيارات باسم الشركة والتوقيع عل

33برقم       21211220يض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله حق تفو  

 مصطفى عبد الرشيد صادق حسانين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  منح السيد رئيس مجلس االدارة / المهندس -  585

ي عقودها امام توقيع علمصطفى عبد الرشيد صادق احقيه سيادته فى بيع او شراء االصول الثابته والسيارات باسم الشركة وال

33برقم       21211220مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

 مصطفى عبد الرشيد صادق حسانين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  منح السيد رئيس مجلس االدارة / المهندس -  586

ي عقودها امام يادته فى بيع او شراء االصول الثابته والسيارات باسم الشركة والتوقيع علمصطفى عبد الرشيد صادق احقيه س

33برقم       21211220مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

 سيد رئيس مجلس االدارة / المهندسمصطفى عبد الرشيد صادق حسانين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  منح ال -  587

ي عقودها امام مصطفى عبد الرشيد صادق احقيه سيادته فى بيع او شراء االصول الثابته والسيارات باسم الشركة والتوقيع عل

33برقم       21211220مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

 عبد الرشيد صادق حسانين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  منح السيد رئيس مجلس االدارة / المهندس مصطفى -  588

ي عقودها امام مصطفى عبد الرشيد صادق احقيه سيادته فى بيع او شراء االصول الثابته والسيارات باسم الشركة والتوقيع عل

33برقم       21211220كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله حق تفويض الغير في   

 مصطفى عبد الرشيد صادق حسانين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة  منح السيد رئيس مجلس االدارة / المهندس -  589

ودها امام ي عقمصطفى عبد الرشيد صادق احقيه سيادته فى بيع او شراء االصول الثابته والسيارات باسم الشركة والتوقيع عل

33برقم       21211220مصلحه الشهر العقارى والتوثيق وله حق تفويض الغير في كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

برقم       21211220احمد محمد سيد يوسف  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  590

30192 
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برقم       21211220طة  شريك متضامن متخارج  خروج من الشركه ، تاريخ : احمد محمد سيد يوسف  توصية بسي -  591

30192 

برقم       21211220احمد محمد سيد يوسف  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  592

30192 

برقم       21211220كه ، تاريخ : احمد محمد سيد يوسف  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  خروج من الشر -  593

30192 

برقم       21211220احمد محمد سيد يوسف  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  594

30192 

برقم       21211220احمد محمد سيد يوسف  توصية بسيطة  شريك متضامن متخارج  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  595

23019  

و مصطفى محمود صالح محمود  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  اعاده تشكيل مجلس االدارة علي النح -  596

ي محمود التالي / الموافقه باالجماع علي اختصاصات مجلس االدارة يملك رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب السيد / مصطف

حق فى مالت الشركة وتعهداتها وله في هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة وله الصالح محمود منفردا حق التوقيع على معا

اص التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخ

2944برقم       21211229صول الشركة ، تاريخ : بكافة اشكالهم وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع ال  

 محمود محمود صالح محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده تشكيل مجلس االدارة علي النحو التالي / الموافقه -  597

د محمو باالجماع علي اختصاصات مجلس االدارة يملك رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب السيد / مصطفي محمود صالح

امل باسم منفردا حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها وله في هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة وله الحق فى التع

كالهم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اش

2944برقم       21211229التوقيع علي عقود الشراء والبيع الصول الشركة ، تاريخ : وكذلك له الحق في   

قه محمد عبد الباسط محمد احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  اعاده تشكيل مجلس االدارة علي النحو التالي / المواف -  598

د ضو المنتدب السيد / مصطفي محمود صالح محموباالجماع علي اختصاصات مجلس االدارة يملك رئيس مجلس االدارة والع

امل باسم منفردا حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها وله في هذا الصدد اوسع السلطات الدارة الشركة وله الحق فى التع

كالهم خاص بكافة اشالشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع ال

2944برقم       21211229وكذلك له الحق في التوقيع علي عقود الشراء والبيع الصول الشركة ، تاريخ :   

مصطفى محمود صالح محمود  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  وممتلكاتها العقارية واالراضى  -  599

م الشركة وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسوالسيارات والمنقوالت كما له الحق في تعيين 

لعقود والمشارطات ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة ا

ير وحق الشركة وضمن اغراضها وله حق كفاله الغ والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل ذلك باسم

برقم       21211229االقتراض والرهن من البنوك او الغير وله في سبيل ذلك التوقيع علي عقود التسهيالت االئتمانية ، تاريخ : 

2944 

والسيارات والمنقوالت محمود محمود صالح محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وممتلكاتها العقارية واالراضى  -  600

ه حق قبض كما له الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ول

فقات التى تتعلق ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات والص

ن البنوك امالت الشركة بالنقد او باالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق كفاله الغير وحق االقتراض والرهن مبمع

2944برقم       21211229او الغير وله في سبيل ذلك التوقيع علي عقود التسهيالت االئتمانية ، تاريخ :   

ت عضو مجلس ادارة  وممتلكاتها العقارية واالراضى والسيارات والمنقوالمحمد عبد الباسط محمد احمد  شركة مساهمة   -  601

ه حق قبض كما له الحق في تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها ول

فقات التى تتعلق افة العقود والمشارطات والصودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وابرام ك
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ن البنوك بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وله حق كفاله الغير وحق االقتراض والرهن م

2944برقم       21211229او الغير وله في سبيل ذلك التوقيع علي عقود التسهيالت االئتمانية ، تاريخ :   

مصطفى محمود صالح محمود  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  مع البنوك او الغير وعقود الرهون  -  602

ات الالزمة لذلك بكافه انواعها للعقارات والمنقوالت وكافة المقومات المادية والمعنويه وتوكيل البنوك او الغير وكذلك تقديم الضمان

ارخطابات المصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدوكذلك التعامل مع جميع البنوك و

ا له وشهادات الضمان وحق االفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف باسم الشركة ولصالحها كم

2944برقم       21211229ى والحاق ، تاريخ : الحق فى التوقيع علي عقود تاسيس الشركة وتعديلها واالندماج فى شركات اخر  

محمود محمود صالح محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع البنوك او الغير وعقود الرهون بكافه انواعها  -  603

وكذلك التعامل  لكللعقارات والمنقوالت وكافة المقومات المادية والمعنويه وتوكيل البنوك او الغير وكذلك تقديم الضمانات الالزمة لذ

ات الضمان مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدارخطابات وشهاد

وقيع وحق االفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف باسم الشركة ولصالحها كما له الحق فى الت

2944برقم       21211229ة وتعديلها واالندماج فى شركات اخرى والحاق ، تاريخ : علي عقود تاسيس الشرك  

محمد عبد الباسط محمد احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  مع البنوك او الغير وعقود الرهون بكافه انواعها  -  604

وكذلك التعامل  لغير وكذلك تقديم الضمانات الالزمة لذلكللعقارات والمنقوالت وكافة المقومات المادية والمعنويه وتوكيل البنوك او ا

ات الضمان مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واستصدارخطابات وشهاد

وقيع الحق فى التوحق االفراج عن راس المال وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف باسم الشركة ولصالحها كما له 

2944برقم       21211229علي عقود تاسيس الشركة وتعديلها واالندماج فى شركات اخرى والحاق ، تاريخ :   

مصطفى محمود صالح محمود  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  شركات اخرى بالشركة لدي الهيئة  -  605

حة التسجيل عامة للرقابة الماليه والغرف التجارية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلالعامه لالستثمار والمناطق الحرة والهيئة ال

جتماعية واالدارة التجارى وادارة العالمات التجارية والهيئة العامه للتنمية الصناعية والضرائب المصرية والهيئة العامة للتامينات اال

مياه حمول والشركة المصرية لالتصاالت وشركات توزيع الكهرباء والالعامه للمرور ومصلحة امن الموانئ وجميع شركات الم

2944برقم       21211229والغاز ومصلحة الجمارك والوحدات المحلية والمحافظات واالحياء والمرافق ، تاريخ :   

امه لالستثمار محمود محمود صالح محمود  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  شركات اخرى بالشركة لدي الهيئة الع -  606

ارى وادارة والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة الماليه والغرف التجارية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة التسجيل التج

مرور ة العامه للالعالمات التجارية والهيئة العامه للتنمية الصناعية والضرائب المصرية والهيئة العامة للتامينات االجتماعية واالدار

لحة ومصلحة امن الموانئ وجميع شركات المحمول والشركة المصرية لالتصاالت وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز ومص

2944برقم       21211229الجمارك والوحدات المحلية والمحافظات واالحياء والمرافق ، تاريخ :   

 س ادارة  شركات اخرى بالشركة لدي الهيئة العامه لالستثمارمحمد عبد الباسط محمد احمد  شركة مساهمة  عضو مجل -  607

ارى وادارة والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة الماليه والغرف التجارية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة التسجيل التج

ة العامه للمرور مة للتامينات االجتماعية واالدارالعالمات التجارية والهيئة العامه للتنمية الصناعية والضرائب المصرية والهيئة العا

لحة ومصلحة امن الموانئ وجميع شركات المحمول والشركة المصرية لالتصاالت وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز ومص

2944برقم       21211229الجمارك والوحدات المحلية والمحافظات واالحياء والمرافق ، تاريخ :   

محمود صالح محمود  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  مصطفى -  608

    21211229 والتوقيع علي االقرارات الضريبية والميزانيات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :

2944برقم     

مساهمة  عضو مجلس ادارة  وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتوقيع علي محمود محمود صالح محمود  شركة  -  609

2944برقم       21211229االقرارات الضريبية والميزانيات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   

جتمعات العمرانية الجديدة والتوقيع علي محمد عبد الباسط محمد احمد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وهيئة الم -  610

2944برقم       21211229االقرارات الضريبية والميزانيات وله حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ :   
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 ا ،هشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي عضوا متفرغ -  611

303برقم       21211229تاريخ :   

 هشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي عضوا متفرغا ، -  612

303برقم       21211229تاريخ :   

المهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركه جنوب  -  613

303برقم       21211229الوادي عضوا متفرغا ، تاريخ :   

المهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركه جنوب  -  614

303برقم       21211229الوادي عضوا متفرغا ، تاريخ :   

 المحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي -  615

303برقم       21211229عضوا متفرغا ، تاريخ :   

 ساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الواديالمحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شركة م -  616

303برقم       21211229عضوا متفرغا ، تاريخ :   

احمد شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ممثال عن شركه جنوب الوادي عضوا متفرغا ،  -  617

303برقم       21211229تاريخ :   

ته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ممثال عن شركه جنوب الوادي عضوا متفرغا ، احمد شحا -  618

303برقم       21211229تاريخ :   

غا خالد حسين محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي عضوا متفر -  619

303   برقم    21211229، تاريخ :   

غا خالد حسين محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي عضوا متفر -  620

303برقم       21211229، تاريخ :   

غا رمحمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي عضوا متف -  621

303برقم       21211229، تاريخ :   

رغا محمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي عضوا متف -  622

303برقم       21211229، تاريخ :   

ا شركه جنوب الوادي عضوا متفرغ ناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن -  623

303برقم       21211229، تاريخ :   

ا ناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي عضوا متفرغ -  624

303برقم       21211229، تاريخ :   

ارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي ..مساعد نائب هشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  625

303برقم       21211229رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوادي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ :   

اعد نائب هشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي ..مس -  626

303برقم       21211229رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوادي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ :   
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المهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركه جنوب  -  627

    21211229لعامه بشركه جنوب الوادي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ : الوادي ..مساعد نائب رئيس الشركه للحسابات ا

303برقم     

المهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركه جنوب  -  628

    21211229القابضه للبترول ، تاريخ :  الوادي ..مساعد نائب رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوادي المصريه

303برقم     

 المحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي -  629

برقم       12292121..مساعد نائب رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوادي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ : 

303 

 المحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي -  630

برقم       21211229..مساعد نائب رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوادي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ : 

303 

شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ممثال عن شركه جنوب الوادي ..مساعد نائب احمد  -  631

303برقم       21211229رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوادي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ :   

خبرة  ممثال عن شركه جنوب الوادي ..مساعد نائب احمد شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى ال -  632

303برقم       21211229رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوادي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ :   

 خالد حسين محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي ..مساعد نائب -  633

303برقم       21211229رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوادي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ :   

 خالد حسين محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي ..مساعد نائب -  634

303برقم       21211229دي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ : رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوا  

ب محمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي ..مساعد نائ -  635

303برقم       12292121رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوادي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ :   

ب محمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي ..مساعد نائ -  636

303برقم       21211229رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوادي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ :   

 شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه جنوب الوادي ..مساعد نائبناصر محمد ناصر  -  637

303برقم       21211229رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوادي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ :   

 ممثال عن شركه جنوب الوادي ..مساعد نائبناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   -  638

303برقم       21211229رئيس الشركه للحسابات العامه بشركه جنوب الوادي المصريه القابضه للبترول ، تاريخ :   

الماليه بشركة هشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  مدير عام  بالشئون  -  639

303برقم       21211229)ممثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ :  -ات المصرية البتروكيماوي  

الماليه بشركة هشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  مدير عام  بالشئون  -  640

303برقم       11229212)ممثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ :  -البتروكيماويات المصرية   

ه الماليالمهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  مدير عام  بالشئون  -  641

303برقم       21211229)ممثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ :  -بشركة البتروكيماويات المصرية   
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ه الماليالمهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  مدير عام  بالشئون  -  642

303برقم       21211229)ممثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ :  -بشركة البتروكيماويات المصرية   

شركة الماليه بة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  مدير عام  بالشئون المحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شرك -  643

303برقم       21211229)ممثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ :  -البتروكيماويات المصرية   

شركة الماليه بالشئون المحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  مدير عام  ب -  644

303برقم       21211229)ممثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ :  -البتروكيماويات المصرية   

ماويات الماليه بشركة البتروكياحمد شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  مدير عام  بالشئون  -  645

303برقم       21211229كيماويات المصرية( ، تاريخ : )ممثالً عن البترو -المصرية   

ماويات الماليه بشركة البتروكياحمد شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  مدير عام  بالشئون  -  646

303برقم       21211229)ممثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ :  -المصرية   

الماليه بشركة سين محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  مدير عام  بالشئون خالد ح -  647

303برقم       21211229)ممثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ :  -البتروكيماويات المصرية   

الماليه بشركة ر عام  بالشئون خالد حسين محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  مدي -  648

303برقم       21211229)ممثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ :  -البتروكيماويات المصرية   

الماليه بشركة محمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  مدير عام  بالشئون  -  649

303برقم       21211229مثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ : )م -البتروكيماويات المصرية   

الماليه بشركة محمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  مدير عام  بالشئون  -  650

303قم   بر    21211229)ممثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ :  -البتروكيماويات المصرية   

الماليه بشركة ناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  مدير عام  بالشئون  -  651

303برقم       21211229)ممثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ :  -البتروكيماويات المصرية   

الماليه بشركة ارة غير متفرغ  مدير عام  بالشئون ناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس اد -  652

303برقم       21211229)ممثالً عن البتروكيماويات المصرية( ، تاريخ :  -البتروكيماويات المصرية   

ئيس هشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه النيل لتسويق البترول ..ر -  653

303برقم       21211229اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، تاريخ :  مجلس  

ئيس هشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه النيل لتسويق البترول ..ر -  654

303برقم       21122921مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، تاريخ :   

سويق المهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركه النيل لت -  655

303برقم       21211229البترول ..رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، تاريخ :   

سويق الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن شركه النيل لتالمهندس /طارق عبد  -  656

303برقم       21211229البترول ..رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، تاريخ :   

يق غير متفرغ  ممثال عن شركه النيل لتسو المحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة -  657

303برقم       21211229البترول ..رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، تاريخ :   

يق المحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه النيل لتسو -  658

303برقم       21211229..رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، تاريخ :  البترول  
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يس احمد شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ممثال عن شركه النيل لتسويق البترول ..رئ -  659

303برقم       21211229اريخ : مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، ت  

يس احمد شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ممثال عن شركه النيل لتسويق البترول ..رئ -  660

303برقم       21211229مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، تاريخ :   

..رئيس  كة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه النيل لتسويق البترولخالد حسين محمد الجناجى  شر -  661

303برقم       21211229مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، تاريخ :   

..رئيس  سويق البترولخالد حسين محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه النيل لت -  662

303برقم       21211229مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، تاريخ :   

ول محمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه النيل لتسويق البتر -  663

303برقم       21211229لتسويق البترول ، تاريخ :  ..رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل  

ول محمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه النيل لتسويق البتر -  664

303برقم       21211229..رئيس مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، تاريخ :   

.رئيس ناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن شركه النيل لتسويق البترول . -  665

303برقم       21211229مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، تاريخ :   

.رئيس ممثال عن شركه النيل لتسويق البترول .ناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ   -  666

303برقم       21211229مجلس اداره والعضو المنتدب شركه النيل لتسويق البترول ، تاريخ :   

هشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب شركه  -  667

303برقم       29212112ايسكو ، تاريخ :   

هشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب شركه  -  668

303برقم       21211229ايسكو ، تاريخ :   

و االداره والعضالمهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  رئيس مجلس  -  669

303برقم       21211229المنتدب شركه ايسكو ، تاريخ :   

و المهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  رئيس مجلس االداره والعض -  670

303برقم       21211229المنتدب شركه ايسكو ، تاريخ :   

 المحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االداره والعضو -  671

303برقم       21211229المنتدب شركه ايسكو ، تاريخ :   

 داره والعضوالمحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس اال -  672

303برقم       21211229المنتدب شركه ايسكو ، تاريخ :   

احمد شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب شركه  -  673

303برقم       21211229ايسكو ، تاريخ :   

س من ذوى الخبرة  رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب شركه احمد شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجل -  674

303برقم       21211229ايسكو ، تاريخ :   

كه خالد حسين محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب شر -  675

303برقم       21211229ايسكو ، تاريخ :   
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كه ن محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب شرخالد حسي -  676

303برقم       21211229ايسكو ، تاريخ :   

ركه محمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب ش -  677

303برقم       21211229:  ايسكو ، تاريخ  

ركه محمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب ش -  678

303برقم       21211229ايسكو ، تاريخ :   

ه داره والعضو المنتدب شركناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس اال -  679

303برقم       21211229ايسكو ، تاريخ :   

ه ناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االداره والعضو المنتدب شرك -  680

303برقم       21211229ايسكو ، تاريخ :   

ريه مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن بتروجيت..مدير عام بالموارد البش هشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو -  681

303برقم       21211229بشركه المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ :   

ريه د البشهشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن بتروجيت..مدير عام بالموار -  682

303برقم       21211229بشركه المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ :   

 المهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن بتروجيت..مدير -  683

303برقم       21211229ارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ : عام بالموارد البشريه بشركه المشروعات البتروليه واالستش  

 المهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ممثال عن بتروجيت..مدير -  684

303رقم   ب    21211229عام بالموارد البشريه بشركه المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ :   

ام المحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن بتروجيت..مدير ع -  685

303برقم       21211229بالموارد البشريه بشركه المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ :   

ام حمد قناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن بتروجيت..مدير عالمحاسب /احمد عبد الرحيم م -  686

303برقم       21211229بالموارد البشريه بشركه المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ :   

يه تروجيت..مدير عام بالموارد البشراحمد شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ممثال عن ب -  687

303برقم       21211229بشركه المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ :   

يه احمد شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  ممثال عن بتروجيت..مدير عام بالموارد البشر -  688

303برقم       21211229واالستشارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ : بشركه المشروعات البتروليه   

خالد حسين محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن بتروجيت..مدير عام بالموارد  -  689

303برقم       21211229البشريه بشركه المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ :   

خالد حسين محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن بتروجيت..مدير عام بالموارد  -  690

303برقم       21211229البشريه بشركه المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ :   

جلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن بتروجيت..مدير عام بالموارد محمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو م -  691

303برقم       21211229البشريه بشركه المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ :   

ارد محمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن بتروجيت..مدير عام بالمو -  692

303برقم       21211229البشريه بشركه المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ :   
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ناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن بتروجيت..مدير عام بالموارد  -  693

303برقم       21211229تروجيت ، تاريخ : البشريه بشركه المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه ب  

ناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  ممثال عن بتروجيت..مدير عام بالموارد  -  694

303برقم       21211229البشريه بشركه المشروعات البتروليه واالستشارات الفنيه بتروجيت ، تاريخ :   

واد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االدارة وعضو منتدب شركة هشام احمد ع -  695

303برقم       21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111اسيوط الوطنيه لتصنيع البترول)انوبك(  

دارة وعضو منتدب شركة هشام احمد عواد الخطاب  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس اال -  696

303برقم       21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111اسيوط الوطنيه لتصنيع البترول)انوبك(  

 المهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  رئيس مجلس االدارة وعضو -  697

303برقم       21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111انوبك(منتدب شركة اسيوط الوطنيه لتصنيع البترول)  

 المهندس /طارق عبد الصمد محمد يحيى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  رئيس مجلس االدارة وعضو -  698

303رقم   ب    21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111منتدب شركة اسيوط الوطنيه لتصنيع البترول)انوبك(  

المحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االدارة وعضو  -  699

303برقم       21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111منتدب شركة اسيوط الوطنيه لتصنيع البترول)انوبك(  

المحاسب /احمد عبد الرحيم محمد قناوى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االدارة وعضو  -  700

303برقم       21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111منتدب شركة اسيوط الوطنيه لتصنيع البترول)انوبك(  

ط من ذوى الخبرة  رئيس مجلس االدارة وعضو منتدب شركة اسيو احمد شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس -  701

303برقم       21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111الوطنيه لتصنيع البترول)انوبك(  

ط احمد شحاته احمد حسين  شركة مساهمة  عضو مجلس من ذوى الخبرة  رئيس مجلس االدارة وعضو منتدب شركة اسيو -  702

303برقم       21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111نيع البترول)انوبك(الوطنيه لتص  

خالد حسين محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االدارة وعضو منتدب شركة  -  703

303قم   بر    21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111اسيوط الوطنيه لتصنيع البترول)انوبك(  

خالد حسين محمد الجناجى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االدارة وعضو منتدب شركة  -  704

303برقم       21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111اسيوط الوطنيه لتصنيع البترول)انوبك(  

ة س ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االدارة وعضو منتدب شركمحمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجل -  705

303برقم       21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111اسيوط الوطنيه لتصنيع البترول)انوبك(  

ة محمد بدر الدين محمد السيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االدارة وعضو منتدب شرك -  706

303برقم       21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111لوطنيه لتصنيع البترول)انوبك(اسيوط ا  

ناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االدارة وعضو منتدب شركة  -  707

303برقم       29212112ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111اسيوط الوطنيه لتصنيع البترول)انوبك(  

ناصر محمد ناصر شومان  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة غير متفرغ  رئيس مجلس االدارة وعضو منتدب شركة  -  708

303برقم       21211229ممثال عن بتروجيت ، تاريخ : 1111اسيوط الوطنيه لتصنيع البترول)انوبك(  

رسميه للشركاء تضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الهبه فوزى صموئيل بديع  توصية بسيطة  شريك م -  709

ل ما المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والشركاء في ك 

ح راء كافة المعامالت البنكيه وفتيخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 102 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

اص االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ

2721برقم       21211231وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

رسميه للشركاء صموئيل بديع  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الهبه فوزى  -  710

ل ما المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والشركاء في ك 

ح ما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه وفتيخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها وله

اص االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ

2721برقم       21211231وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

رسميه للشركاء هبه فوزى صموئيل بديع  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات ال -  711

ل ما المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والشركاء في ك 

ح يدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه وفتيخص الشركه و

اص االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ

2721برقم       21211231ممارسات والتى ، تاريخ : وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات وال  

ميه للشركاء هبه فوزى صموئيل بديع  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرس -  712

ل ما والشركاء في ك المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه 

ح يخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه وفت

اص االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ

2721برقم       21211231ذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ : وقطاع االعمال وك  

ميه للشركاء هبه فوزى صموئيل بديع  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرس -  713

ل ما يد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والشركاء في كالمتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد الس 

ح يخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه وفت

اص والقطاع الخ االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه

2721برقم       21211231وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

ميه للشركاء هبه فوزى صموئيل بديع  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرس -  714

ل ما جد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والشركاء في كالمتضامنين فايزه احمد محمود ما 

ح يخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه وفت

اص المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع

2721برقم       21211231وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

 لرسميهفايزه احمد محمود محمود  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات ا -  715

ركاء في للشركاء  المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والش

وفتح  كل ما يخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه

اص بنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخاالعتمادات وكل االجراءات ال

2721برقم       21211231وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

لرسميه والتوقيع والمسئوليه امام الجهات ا فايزه احمد محمود محمود  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  يكون االدارة -  716

ركاء في للشركاء  المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والش

وفتح  البنكيهكل ما يخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت 

اص االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ

2721برقم       21211231وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

لرسميه ة بسيطة  مدير وشريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات افايزه احمد محمود محمود  توصي -  717

ركاء في للشركاء  المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والش

وفتح  مل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيهكل ما يخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعا
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اص االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ

2721برقم       21211231وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

سميه فايزه احمد محمود محمود  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الر -  718

ركاء في للشركاء  المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والش

وفتح  ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه كل ما يخص الشركه ويدخل

اص االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ

2721برقم       21211231سات والتى ، تاريخ : وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممار  

سميه فايزه احمد محمود محمود  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الر -  719

ركاء في شركه والشللشركاء  المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم لل

وفتح  كل ما يخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه

اص االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ

2721برقم       21211231ل وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ : وقطاع االعما  

سميه فايزه احمد محمود محمود  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الر -  720

ركاء في ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والشللشركاء  المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل 

وفتح  كل ما يخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه

اص غير الحكوميه والقطاع الخاالعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه و

2721برقم       21211231وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

لشركاء  رانيا ممدوح نمر بشاى  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه ل -  721

ل ما حمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والشركاء في كالمتضامنين فايزه ا

ح يخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه وفت

اص ع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخاالعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل م

2721برقم       21211231وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

لشركاء  ميه لرانيا ممدوح نمر بشاى  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرس -  722

ل ما المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والشركاء في ك

ح يخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه وفت

اص البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ االعتمادات وكل االجراءات

2721برقم       21211231وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

لشركاء  قيع والمسئوليه امام الجهات الرسميه لرانيا ممدوح نمر بشاى  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون االدارة والتو -  723

ل ما المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والشركاء في ك

ح ه وفتيخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكي

اص االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ

2721برقم       21211231وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

يه للشركاء  شريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسم رانيا ممدوح نمر بشاى  توصية بسيطة  -  724

ل ما المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والشركاء في ك

ح نوك واجراء كافة المعامالت البنكيه وفتيخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع الب

اص االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ

2721برقم       21211231وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

يه للشركاء  نيا ممدوح نمر بشاى  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمرا -  725

ل ما المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والشركاء في ك

ح تها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه وفتيخص الشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاما
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اص االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ

2721برقم       12112312وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنقصات والممارسات والتى ، تاريخ :   

يه للشركاء  رانيا ممدوح نمر بشاى  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون االدارة والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسم -  726

ل ما المتضامنين فايزه احمد محمود ماجد عاطف رمزى ووائل ماكن جاد السيد مجتمعين وتوقيعهم ملزم للشركه والشركاء في ك

ح لشركه ويدخل ضمن اغراضها والتزاماتها ولهما حق التعامل مع جميع البنوك واجراء كافة المعامالت البنكيه وفتيخص ا

اص االعتمادات وكل االجراءات البنكيه االخرى وكذلك التعامل مع جميع انواع المصالح الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع الخ

2721برقم       21211231صات والممارسات والتى ، تاريخ : وقطاع االعمال وكذلك دخول المزادات والمنق  

عمال هبه فوزى صموئيل بديع  توصية بسيطة  شريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع اال -  727

    21211231خ : وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاري

2721برقم     

عمال هبه فوزى صموئيل بديع  توصية بسيطة  شريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع اال -  728

    21211231وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : 

2721برقم     

عمال هبه فوزى صموئيل بديع  توصية بسيطة  شريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع اال -  729

    21211231وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : 

2721برقم     

ال هبه فوزى صموئيل بديع  شركة تضامن  شريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع االعم -  730

    21211231وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : 

2721برقم     

ال شركة تضامن  شريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع االعم هبه فوزى صموئيل بديع  -  731

    21211231وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : 

2721برقم     

ال خل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع االعمهبه فوزى صموئيل بديع  شركة تضامن  شريك متضامن  تد -  732

    21211231وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : 

2721برقم     

 العام او الخاص او قطاع فايزه احمد محمود محمود  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع -  733

االعمال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : 

2721برقم       21211231  

 قطاعفايزه احمد محمود محمود  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او  -  734

االعمال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : 

2721برقم       21211231  

 فايزه احمد محمود محمود  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع -  735

ك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : االعمال وكل ذل

2721برقم       21211231  

فايزه احمد محمود محمود  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع  -  736

غراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : االعمال وكل ذلك باسم الشركه وضمن ا

2721برقم       21211231  
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فايزه احمد محمود محمود  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع  -  737

ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ :  االعمال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين

2721برقم       21211231  

فايزه احمد محمود محمود  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع  -  738

راض والرهن من البنوك ، تاريخ : االعمال وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقت

2721برقم       21211231  

ل رانيا ممدوح نمر بشاى  شركة تضامن  شريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع االعمال وك -  739

برقم       21211231:  ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ

2721 

ل رانيا ممدوح نمر بشاى  شركة تضامن  شريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع االعمال وك -  740

برقم       21211231ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : 

2721 

ل رانيا ممدوح نمر بشاى  شركة تضامن  شريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع االعمال وك -  741

برقم       21211231ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : 

2721 

وكل  توصية بسيطة  شريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع االعمالرانيا ممدوح نمر بشاى   -  742

برقم       21211231ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : 

2721 

وكل  دخل ضمن اعمال القطاع العام او الخاص او قطاع االعمالرانيا ممدوح نمر بشاى  توصية بسيطة  شريك متضامن  ت -  743

برقم       21211231ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : 

2721 

وكل  او الخاص او قطاع االعمالرانيا ممدوح نمر بشاى  توصية بسيطة  شريك متضامن  تدخل ضمن اعمال القطاع العام  -  744

برقم       21211231ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها ولهما مجتمعين ال منفردين حق االقتراض والرهن من البنوك ، تاريخ : 

2721 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ضامن ، يوسف صليب وشريكيها  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة ت يعدل اسم الشركه بجعله شركة مارلين ماهر -  1

7179برقم       21211214تاريخ :   

برقم       21211214مارلين ماهر يوسف صليب وشريكتها  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  -  2

7179 

7179برقم       21211214ى توقيع شركة تضامن ، تاريخ : رومانى فوزى نجيب حنا وشريكته  شركة تضامن  مصدق عل -  3  

ية بسيطة ، يعدل اسم الشركه بجعله شركة مارلين ماهر يوسف صليب وشريكيها  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توص -  4

7179برقم       21211214تاريخ :   
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برقم       21211214توصية بسيطة ، تاريخ : مارلين ماهر يوسف صليب وشريكتها  توصية بسيطة  مصدق على توقيع  -  5

7179 

7179برقم       21211214رومانى فوزى نجيب حنا وشريكته  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  6  

قم   بر    21211210جميل ثابت عزيز عطاالله وشريكية  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  7

7124 

تاريخ :  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ،  يعدل اسم الشركة بجعله شركة ناجح سلطان سيد وشركاه  -  8

7124برقم       21211210  

اريخ : محمود مرسى احمد وشركاه ) المتحدون لتعبئة المواد الغذائية (  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، ت -  9

2301برقم       21121221  

يع شركة الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ) زكريا رمضان داود وشريكة (  شركة تضامن  مصدق على توق -  10

2301برقم       21211212تضامن ، تاريخ :   

شركة تضامن  الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية زكريا رمضان داود وشريكة  شركة تضامن  مصدق على توقيع -  11

2301برقم       21211212، تاريخ :   

كة (  شر المتحدة لجرش وبشر وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكة -  12

2301برقم       21211212تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :   

يكيه (  الشركة المتحدة لجرش وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) حربى زكرى تاوضروس شنوده وشر -  13

2301برقم       21211212شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :   

، تاريخ :  يعدل اسم الشركة بجعله / ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكه  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن -  14

2301برقم       21211212  

يطة ، تاريخ : محمود مرسى احمد وشركاه ) المتحدون لتعبئة المواد الغذائية (  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بس -  15

2301برقم       21211212  

وقيع توصية الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ) زكريا رمضان داود وشريكة (  توصية بسيطة  مصدق على ت -  16

2301برقم       21211212بسيطة ، تاريخ :   

يع توصية مصدق على توقالشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية زكريا رمضان داود وشريكة  توصية بسيطة   -  17

2301برقم       21211212بسيطة ، تاريخ :   

(  توصية  المتحدة لجرش وبشر وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكة -  18

2301برقم       21211212بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :   

يكيه (  متحدة لجرش وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) حربى زكرى تاوضروس شنوده وشرالشركة ال -  19

2301برقم       21211212توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :   

سيطة ، تاريخ ع توصية بيعدل اسم الشركة بجعله / ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكه  توصية بسيطة  مصدق على توقي -  20

2301برقم       21211212:   

تاريخ :  محمود مرسى احمد وشركاه ) المتحدون لتعبئة المواد الغذائية (  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، -  21

2301برقم       21211212  
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يع شركة وشريكة (  شركة تضامن  مصدق على توقالشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ) زكريا رمضان داود  -  22

2301برقم       21211212تضامن ، تاريخ :   

شركة تضامن  الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية زكريا رمضان داود وشريكة  شركة تضامن  مصدق على توقيع -  23

2301برقم       21211212، تاريخ :   

(  شركة  عبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكةالمتحدة لجرش وبشر وت -  24

2301برقم       21211212تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :   

ه (  يكيالشركة المتحدة لجرش وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) حربى زكرى تاوضروس شنوده وشر -  25

2301برقم       21211212شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :   

، تاريخ :  يعدل اسم الشركة بجعله / ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكه  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن -  26

2301برقم       21211212  

يطة ، تاريخ : ة المواد الغذائية (  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسمحمود مرسى احمد وشركاه ) المتحدون لتعبئ -  27

2301برقم       21211212  

وقيع توصية الشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية ) زكريا رمضان داود وشريكة (  توصية بسيطة  مصدق على ت -  28

2301برقم       21211212بسيطة ، تاريخ :   

يع توصية لشركة المتحدة لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية زكريا رمضان داود وشريكة  توصية بسيطة  مصدق على توقا -  29

2301برقم       21211212بسيطة ، تاريخ :   

(  توصية  المتحدة لجرش وبشر وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكة -  30

2301برقم       21211212سيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ : ب  

يكيه (  الشركة المتحدة لجرش وتعبئة وتجهيز الحاصالت الزراعية بجميع انواعها ) حربى زكرى تاوضروس شنوده وشر -  31

2301برقم       21211212توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :   

سيطة ، تاريخ يعدل اسم الشركة بجعله / ماهر لمعى لنديوس زخريوس وشريكه  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية ب -  32

2301برقم       21211212:   

برقم     21211213شركة ميشيل حكيم تقاوى حبشى وشريكه  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  33

  2219  

صية بسيطة ، توصية بسيطة  مصدق على توقيع تو  اسم الشركة بجعله/ شركة ميشيل حكيم تقاوى حبشى وشركائه يعدل  -  34

2219برقم       21211213تاريخ :   

ة بسيطة ، تاريخ يعدل اسم الشركة بجعله / شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصي -  35

172برقم       21211212:   

ة بسيطة ، تاريخ توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصي  يعدل اسم الشركة بجعله شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها  -  36

172برقم       21211212:   

172  برقم     21211212شركة زيدان محمد زيدان وشريكية  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  37  

172برقم       21211212شنودة ابراهيم محروس وشريكية  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  38  

امن ، تاريخ يعدل اسم الشركة بجعله / شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تض -  39

172برقم       21211212:   
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امن ، تاريخ شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تض  يعدل اسم الشركة بجعله شركة سحر عبدالحميد ابراهيم وشريكها  -  40

172برقم       21211212:   

172برقم       21211212شركة زيدان محمد زيدان وشريكية  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  -  41  

172برقم       21211212ابراهيم محروس وشريكية  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  شنودة -  42  

برقم       21211229احمد عبدالمنعم عبدالمعطى وشريكة  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  -  43

1211 

خ : ه(  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تارياحمد عبدالمنعم عبدالمعطى وشريكته )توصيه بسيط -  44

1211برقم       21211229  

برقم       21211229احمد عبدالمنعم عبدالمعطى وشريكة  توصية بسيطة  مصدق على توقيع توصية بسيطة ، تاريخ :  -  45

1211 

تاريخ :  مصدق على توقيع توصية بسيطة ،احمد عبدالمنعم عبدالمعطى وشريكته )توصيه بسيطه(  توصية بسيطة   -  46

1211برقم       21211229  

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2300برقم       21211210، تاريخ :  230  2119/1/27 -ج   البديوى للحام لصاحبتها حلوان على احمد عبد الهادى -  1  

22برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/4/19 -وجدى بشرى جاب الله  ج  -  2  

برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/4/19 -ابر ايجيبت للصناعات الغذائية لصاحبها وجدى بشرى جاب الله  ج  -  3

22 

ة للنظم وتقنية المعلوماتالعالمي -  4  G . T . I . T  تاريخ :  223  2121/9/12 -لصاحبها محمد جالل عبدالمعطى محمد  ج ،

1740برقم       21211217  

    21211217، تاريخ :  223  2121/9/12 -العالمية للنظم وتقنية المعلومات لصاحبها محمد جالل عبدالمعطى محمد  ج  -  5

1740برقم     

برقم     21211211، تاريخ :  273  2121/2/22-افلى وود النتاج االثاث الخشبى لصاحبها ميشيل نبيل شحاتة جرجس  جب -  6

  2111  

برقم       21211211، تاريخ :  710  2110/4/17 -النهضة لتصنيع كربونات الكالسيوم لصاحبها محمد خالف راشد  ج  -  7

1227 
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2204برقم       21211212، تاريخ :  711  2119/9/2 -بها بشير على عبد الراضى على  ج وكالة بروميديا ايجبت لصاح -  8  

4331برقم       21211213، تاريخ :  714  2121/3/17-الخير العمال الكريتال لصاحبها مجدى طلعت عبد النعيم طه.  ج -  9  

، تاريخ :  727  2119/12/12-بها سمير جيد حنا بانوب  جالقلمونى للتنمية الزراعية واالنتاج الداجنى والحيوانى لصاح -  10

209برقم       21211213  

، تاريخ :  722  2112/12/12-القلمونى للتنمية الزراعية واالنتاج الداجنى والحيوانى لصاحبها سمير جيد حنا بانوب  ج -  11

209برقم       21211213  

    21211213، تاريخ :  719  2114/11/23-احبها ايمن محمد عبد الله يوسف  جالمودة لطحن وتعبئة المواد الغذائية لص -  12

1317برقم     

    21211213، تاريخ :  712  2117/11/23-المودة لطحن وتعبئة المواد الغذائية لصاحبها ايمن محمد عبد الله يوسف  ج -  13

1317برقم     

، تاريخ :  717  2121/9/22-الفيروز لالستثمار العقارى واالستيراد والتصدير لصاحبها ثروت ابوضيف داهش محمد  ج -  14

4714برقم       21211213  

3700برقم       21211213، تاريخ :  723الصياد للكريتال لصاحبها محمد سيد عوض محمد     -  15  

3700برقم       21211213، تاريخ :  724د سيد عوض محمد    الصياد للكريتال لصاحبها محم -  16  

برقم       21211212، تاريخ :  742  2119/3/13 -القومية للصناعات الغذائية لصاحبها حسن محمد على محمد  ج  -  17

2924 

    21211223، تاريخ :  703  2113/0/10 -النبوى لصناعة الحبال من االلياف لصاحبها انور محمود نبوى حجازى  ج  -  18

2313برقم     

 21211223، تاريخ :  731  2121/4/23 -فرست كيم لالسمده والمبيدات الزراعيه لصاحبها حاتم محمد سليمان احمد  ج  -  19

1244برقم        

    21211224: ، تاريخ  730  2121/7/13 -مصنع المهندس لتشكيل المعادن لصاحبها محمد احمد ابو العال عثمان  ج  -  20

0122برقم     

، تاريخ :  792  2112/ 11/  3 -مصنع النور لسلك الرباط والمسمار لصاحبها احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحيم  ج  -  21

3099برقم       21211220  

، تاريخ :  799  2112/  11/ 3 -مصنع النور لسلك الرباط والمسمار لصاحبها احمد عبد الرحمن محمد عبد الرحيم  ج  -  22

3099برقم       21211220  

   21211231، تاريخ :  1110  2117/3/2-مصنع المستقبل للطوب االسمنتى لصاحبها محمود احمد ابو المجد حسانين  ج -  23

3230برقم      

   21211231ريخ : ، تا 1113  2117/3/2-مصنع المستقبل للطوب االسمنتى لصاحبها محمود احمد ابو المجد حسانين  ج -  24

3230برقم      

برقم       21211231، تاريخ :  1112  2121/2/23-فروت الند الستصالح االراضى لصاحبها على حسن سيد حسن  ج -  25

4727 

   ــــــــــــــــــــــ  
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   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

1732برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -حسين محمد حسام عبدالرازق وشريكه  ج  -  1  

1732برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -حسين محمد حسام عبدالرازق وشركائه  ج  -  2  

1732برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -حسين محمد حسام عبدالرازق وشركاه  ج  -  3  

1732برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -الرازق وشريكية  ج  اسالم محمد حسام عبد -  4  

برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -يعدل اسم الشركة بجعله / اسالم محمد حسام عبد الرازق وشركاه  ج  -  5

1732 

1732برقم       21121021، تاريخ :  233  2121/9/22 -حسين محمد حسام عبدالرازق وشريكه  ج  -  6  

1732برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -حسين محمد حسام عبدالرازق وشركائه  ج  -  7  

1732برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -حسين محمد حسام عبدالرازق وشركاه  ج  -  8  

1732برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -اسالم محمد حسام عبد الرازق وشريكية  ج  -  9  

برقم      21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -يعدل اسم الشركة بجعله / اسالم محمد حسام عبد الرازق وشركاه  ج  -  10

 1732  

1732برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -حسين محمد حسام عبدالرازق وشريكه  ج  -  11  

1732برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -حسين محمد حسام عبدالرازق وشركائه  ج  -  12  

1732برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -حسين محمد حسام عبدالرازق وشركاه  ج  -  13  

1732برقم       21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -اسالم محمد حسام عبد الرازق وشريكية  ج  -  14  

برقم      21211210، تاريخ :  233  2121/9/22 -يعدل اسم الشركة بجعله / اسالم محمد حسام عبد الرازق وشركاه  ج  -  15

 1732  

4931برقم       21211210، تاريخ :  231  2121/4/31 -ج  محمد نجيب سليم وشركاه ) شركه توصيه (  -  16  

4234برقم       21211217، تاريخ :  229  2121/3/7 -شركة عصام بدر عبدالجواد وشريكه  ج  -  17  

4234برقم       21211217، تاريخ :  229  2121/3/7 -عصام بدر عبد الجواد وشريكة  ج  -  18  

 21211217، تاريخ :  222  2117/11/20 -ش م م  ج  Torrent Pharma Pharmaceuticals تورنت فارما لالدوية -  19

4343برقم        

4234برقم       21211217، تاريخ :  223  2121/3/7 -عصام بدر عبد الجواد وشريكة  ج  -  20  

4234برقم       21211217، تاريخ :  223  2121/3/7 -شركة عصام بدر عبدالجواد وشريكه  ج  -  21  

3229برقم       21211217، تاريخ :  271  2117/2/20 -داليا زاهر انور بطرس وشريكها  ج  -  22  
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3229برقم       21211217، تاريخ :  271  2117/2/20 -رومانى فهمى اسكندر اسعد وشريكته  ج  -  23  

برقم       21211217، تاريخ :  220  2121/4/23 -شركه المبارك لصناعه المكرونه وجيه ايليا مرجان وشركاه  ج  -  24

04002 

، تاريخ :  220  2121/4/23 -شركه المبارك لصناعه المكرونه ) وجيه ايليا مرجان وسلوى صليب كامل وشركاهما (  ج  -  25

04002برقم       21211217  

برقم     21211217، تاريخ :  220  1212/4/23 -شركه المبارك لصناعه المكرونه ) عاطف جابر انجلى وشريكته (  ج  -  26

  04002  

    21211217، تاريخ :  220  2121/4/23 -النجار لصناعه المكرونه ) عصام بدر عبد الجواد وجابر انجلى جيد (  ج  -  27

04002برقم     

    21211217، تاريخ :  220  2121/4/23 -النجار لصناعه المكرونه ) عصام بدر عبد الجواد وجابر انجلى جيد (  ج  -  28

04002برقم     

، تاريخ :  220  2121/4/23 -النجار لصناعه المكرونه ) عصام بدر عبد الجواد وشاديه عبد المنعم احمد (  ج  -  29

04002برقم       21211217  

    21211217، تاريخ :  022  2121/4/23 -شركة النجار لصناعة المكرونة ) عصام بدر عبد الجواد وشريكتة (  ج  -  30

04002برقم     

،  220  2121/4/23 -تعديل اسم الشركة بجعله / شركة النجار لصناعة المكرونة ) عصام بدر عبد الجواد وشريكة (  ج  -  31

04002برقم       21211217تاريخ :   

برقم       21211217، تاريخ :  220  2121/4/23 -شركه المبارك لصناعه المكرونه وجيه ايليا مرجان وشركاه  ج  -  32

04002 

، تاريخ :  220  2121/4/23 -شركه المبارك لصناعه المكرونه ) وجيه ايليا مرجان وسلوى صليب كامل وشركاهما (  ج  -  33

04002برقم       21211217  

برقم     21211217، تاريخ :  202  2121/4/23 -شركه المبارك لصناعه المكرونه ) عاطف جابر انجلى وشريكته (  ج  -  34

  04002  

    21211217، تاريخ :  220  2121/4/23 -النجار لصناعه المكرونه ) عصام بدر عبد الجواد وجابر انجلى جيد (  ج  -  35

04002برقم     

    21211217يخ : ، تار 220  2121/4/23 -النجار لصناعه المكرونه ) عصام بدر عبد الجواد وجابر انجلى جيد (  ج  -  36

04002برقم     

، تاريخ :  220  2121/4/23 -النجار لصناعه المكرونه ) عصام بدر عبد الجواد وشاديه عبد المنعم احمد (  ج  -  37

04002برقم       21211217  

    21211217 ، تاريخ : 220  2121/4/23 -شركة النجار لصناعة المكرونة ) عصام بدر عبد الجواد وشريكتة (  ج  -  38

04002برقم     

،  220  2121/4/23 -تعديل اسم الشركة بجعله / شركة النجار لصناعة المكرونة ) عصام بدر عبد الجواد وشريكة (  ج  -  39

04002برقم       21211217تاريخ :   
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برقم       21211211:  ، تاريخ 272  2119/4/7-شركة شباب مصر الستصالح االراضى واالنتاج الحيوانى ش م م  ج -  40

2944 

  21211211، تاريخ :  713  2117/12/22 -الحداد الصناعية لتشكيل المعادن ) خالد مصطفى حسن محمد وشركاه (  ج  -  41

91292برقم       

 21121211، تاريخ :  713  2117/12/22 -الحداد الصناعية لتشكيل المعادن ) خالد مصطفى حسن محمد وشريكيه (  ج  -  42

91292برقم        

91292برقم       21211211، تاريخ :  713  2117/12/22 -خالد مصطفى حسن محمد وشريكة  ج  -  43  

  21211211، تاريخ :  713  2117/12/22 -الحداد الصناعية لتشكيل المعادن ) خالد مصطفى حسن محمد وشركاه (  ج  -  44

91292برقم       

 21211211، تاريخ :  713  2117/12/22 -الحداد الصناعية لتشكيل المعادن ) خالد مصطفى حسن محمد وشريكيه (  ج  -  45

91292برقم        

91292برقم       21211211، تاريخ :  713  2117/12/22 -خالد مصطفى حسن محمد وشريكة  ج  -  46  

1214برقم       21211211، تاريخ :  711  2121/3/31 -تامر عبد ربه محمد حسن وشركاه  ج  -  47  

1214برقم       21211211، تاريخ :  711  2121/3/31 -تامر عبد ربه محمد حسن وشريكتية  ج  -  48  

12222برقم       21211211، تاريخ :  713  2114/  12/  10 -شركة الكمال لالسمدة والمخصبات الزراعية  ج  -  49  

12222برقم       21211211، تاريخ :  714  2117/ 12/  10 -كمال لالسمدة والمخصبات الزراعية  ج شركة ال -  50  

، تاريخ :  717  2121/9/21 -شركة مارينا ستورز النتاج المنتجات البالستيكية ) اكرم صبحى عزيز وشركاة (  ج  -  51

74برقم       21211212  

، تاريخ :  717  2121/9/21 -ت البالستيكيه ) عصام فتحى حارس عبود وشركاه (  ج المحبه والسالم النتاج المنتجا -  52

74برقم       21211212  

74برقم       21211212، تاريخ :  717  2121/9/21 -شركة عصام فتحى حارس عبود وشريكه  ج  -  53  

    21211213، تاريخ :  720  2113/9/29-جستار تكنولوجى لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتخصصة ش ذ م م   -  54

2427برقم     

4313برقم       21211219، تاريخ :  734  2121/3/12-شركه البير مكرم صادق وشريكه  ج -  55  

4397برقم       21211219، تاريخ :  732  2121/4/0-شركة مؤمن عبد الله و ايمن عبد الله.  ج -  56  

4033برقم       21211212، تاريخ :  740  2121/2/21 -اش وشريكها.  ج شركة شهيرة تونى دمرد -  57  

4033برقم       21211212، تاريخ :  740  2121/2/21 -شركة محمد احمد محمد محمد وشريكه  ج  -  58  

4033برقم       21211212، تاريخ :  740  2121/2/21 -شركة شهيرة تونى دمرداش وشريكها.  ج  -  59  

4033برقم       21211212، تاريخ :  740  2121/2/21 -شركة محمد احمد محمد محمد وشريكه  ج  -  60  

1909برقم       21211223، تاريخ :  700  2121/2/23 -شركة ذكرى هابيل ملك خليل وشركاه  ج  -  61  
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برقم       21211223تاريخ :  ، 700  2121/2/23 -تعديل اسم الشركة بجعله / ادوار بطرس تاوضروس وشركاه  ج  -  62

1909 

4742برقم       21211223، تاريخ :  732  2121/2/4 -شركه فاطمه عبدالعزيز ماهر وشركاه  ج  -  63  

برقم       21211223، تاريخ :  732  2121/2/4 -يعدل اسم الشركة بجعله شركه فاطمه عبدالعزيز ماهر وشركاها  ج  -  64

4742 

 21211220، تاريخ :  793  2121/0/23-م(  ج1م1سايكل مصر لتدوير المخلفات الزراعيه واالخشاب ) ششركه اجرى  -  65

4979برقم        

2127برقم       21211223، تاريخ :  721  2121/7/10 -عبدالهادى صابر عبدالهادى السيد وشريكتة  ج  -  66  

2127برقم       21211223، تاريخ :  721  2121/7/10 -عبدالهادى صابرعبدالهادى السيد وشركاه  ج  -  67  

2127برقم       21211223، تاريخ :  721  2121/7/10 -عبدالهادى صابر عبدالهادى السيد وشريكتة  ج  -  68  

2127برقم       21211223، تاريخ :  721  2121/7/10 -عبدالهادى صابر عبدالهادى السيد وشريكتة  ج  -  69  

2127برقم       21211223، تاريخ :  721  2121/7/10 -دى صابرعبدالهادى السيد وشركاه  ج عبدالها -  70  

2127برقم       21211223، تاريخ :  721  2121/7/10 -عبدالهادى صابر عبدالهادى السيد وشريكتة  ج  -  71  

1791برقم       21211223، تاريخ :  797  2121/  2/  3 -شركة مفيد داود عبد السيد داود وشركاه  ج  -  72  

0113برقم       21211223، تاريخ :  722  2121/7/9 -شركة مبارك السعودى محمود وشركاه  ج  -  73  

0113برقم       21211223: ، تاريخ  722  2121/7/9 -شركة مبارك السعودى محمود وشركاه  ج  -  74  

0113برقم       21211223، تاريخ :  722  2121/7/9 -شركة مبارك السعودى محمود وشركاه  ج  -  75  

4027برقم       21211223، تاريخ :  729  2121/2/0 -المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز.  ج  -  76  

4027برقم       21211223، تاريخ :  722  1212/2/0 -المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز.  ج  -  77  

4430برقم       21211229، تاريخ :  770  2117/12/27 -محمد محروس على وشريكيه  ج  -  78  

4430برقم       21211229، تاريخ :  770  2117/12/27 -محمد محروس على وشريكيه  ج  -  79  

4734برقم       21211229، تاريخ :  727  2121/9/31 -الفريد فاروق نصيف نخلة وشريكية  ج  -  80  

4734برقم       21211229، تاريخ :  727  2121/9/31 -ياسر عبدالفتاح امين وشريكته شركة تضامن  ج  -  81  

4734برقم       21211229، تاريخ :  727  2121/9/31 -الفريد فاروق نصيف نخلة وشريكية  ج  -  82  

4734برقم       21211229، تاريخ :  727  2121/9/31 -فتاح امين وشريكته شركة تضامن  ج ياسر عبدال -  83  

2393برقم       21211231، تاريخ :  772  2113/3/12 -محمد عنتر عبد الوهاب وشريكية  ج  -  84  

2393   برقم    21211231، تاريخ :  772  2113/3/12 -شركة ياسر عبد الغنى محمد وشركاة  ج  -  85  

2393برقم       21211231، تاريخ :  772  2113/3/12 -محمد عنتر عبد الوهاب وشريكية  ج  -  86  

2393برقم       21211231، تاريخ :  772  2113/3/12 -شركة ياسر عبد الغنى محمد وشركاة  ج  -  87  
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4419برقم       21211231ريخ : ، تا 777  2117/12/21 -شركة حماده فؤاد واحمد محمود وشريكيه  ج  -  88  

4419برقم       21211231، تاريخ :  777  2117/12/21 -شركة حماده فؤاد عمر وشركاه  ج  -  89  

4419برقم       21211231، تاريخ :  777  2117/12/21 -خالد بهروز سيد وشريكه  ج  -  90  

    21211231، تاريخ :  1111  2111/7/0 -االقطان (  ج  سراج الدين عبد الفتاح السرس وشركاة ) السرس لتنظيف -  91

33309برقم     

    21211231، تاريخ :  1112  2113/7/0 -سراج الدين عبد الفتاح السرس وشركاة ) السرس لتنظيف االقطان (  ج  -  92

33309برقم     

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

2322برقم       21211212الوادى للصناعات الغذائيه لصاحبها على عبدالله على سيد  تم رهن العين بحافظة ، تاريخ :  -  1  

برقم       21211231مصنع ثلج اوالد طلب لصاحبها الشاذلى سيد عبد المطلب محمد  تم رهن العين بحافظة ، تاريخ :  -  2

4121 

برقم       21211231حبها الشاذلى سيد عبد المطلب محمد  تم رهن العين بحافظة ، تاريخ : مصنع ثلج اوالد طلب لصا -  3

4121 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

    21211213شركة امون ) جمال صادق سناده وشركاه (  حافظة تدوين بيانات بزيادة قيمة الدين بموجب حافظة ، تاريخ :  -  1

9272برقم     

ب حافظة ، شركة امون للزيوت واالعالف ) الهام بقطر بقطر بسلة وشريكها (  حافظة تدوين بيانات بزيادة قيمة الدين بموج -  2

9272برقم       13212112تاريخ :   

مة الدين المصريه لصناعه االعالف ) الهام بقطر بقطر وشريكها ( شركه توصيه بسيطه  حافظة تدوين بيانات بزيادة قي -  3

9272برقم       21211213بموجب حافظة ، تاريخ :   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 115 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجزز التعامل مع هذا الملف أو أي ال يجو

برقم      21211219، تاريخ : شريف سعد اسماعيل تركى وشريكه ) شركه توصيه بسيطه (  تم رهن العين بموجب حافظة  -  4

 4114  

   21211217االزراق لتصنيع المكرونة والحلوى ) وفاء محمد معوض وشركائها (  تم رهن العين بموجب حافظة ، تاريخ :  -  5

32377برقم      

  21211217ريخ : السندباد االزرق لتصنيع الحلوى والخبز وفاء محمد معوض وشركائها  تم رهن العين بموجب حافظة ، تا -  6

32377برقم       

32377برقم       21211217شركه ساميه احمد عبدالرحمن وشريكها  تم رهن العين بموجب حافظة ، تاريخ :  -  7  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


