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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لٌد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حمد الفتاح عبد المجٌد عبد جمال:  لصاحبها حمد الفتاح عبد المجٌد عبد جمال -  1

 الموادٌن احكام مراعاة مع.  الملح طعام زٌت وتعبئة لخلط مصدع وتشؽٌل الامة -1 -: الدشاط عن 17135 برلم 22212525 فى

 مولع الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 - الجدٌدة العرب برج - الثالثة جدوب الصداعٌة المدطمة - 3 بلون - 34 رلم لطعة -:  الدشاط ممارسة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل حسدى ممدوح على:  لصاحبها               والداجدى الزراعى لئلدتاج كوكودا -  2

 .  اللحوم أو التسمٌن عن 17165 برلم 22212517 فى لٌد ، 12222220222

 .  اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إدتاج أو  التفرٌخ أو السبلالت إلدتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أدواع جمٌع تربٌة "

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع -

 - العرب برج - مرٌوط امتداد- 8 فرع 12 رلم لطعة- بهٌج داصٌة:  بجهة ،.  دشاطها

  ، ماله رأس ، ردف تاجر ،  خلٌل حسدى ممدوح على:  لصاحبها               والداجدى الزراعى لئلدتاج كوكودا -  3

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17165 برلم 22212517 فى لٌد ، 12222220222

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

 الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصبلح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً

 مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسدة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك

 2228 لسده 356 رلم العربٌه

- 8 فرع 12 رلم لطعة- بهٌج داصٌة:  بجهة ، أو األلبان أو السبلالت إلدتاج ذلن كان سواء الحٌوادات أدواع جمٌع تربٌة "

 - العرب برج - مرٌوط امتداد

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر برٌن برٌن دمحم:  لصاحبها                         التورٌد عموم و التؽلٌؾ و للتعبئة برٌن -  4

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17163 برلم 22212517 فى لٌد ، 522220222

 2217 لسدة 72 لادون داخل أدشطة

 الزراعٌة الحاصبلت تؽلٌؾ و لتعبئة مصدع تشؽٌل و إلامة "

 الزراعٌة الحاصبلت وتؽلٌؾ وتعبئة وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطة وتشؽٌل الامة "

 . صلحةالمست األراضً استزراع و لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح  "

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصبلح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 .  .الؽمر بطرٌك الري ولٌس

 - الجدٌدة الدوبارٌة - الفٌلل شارع - 3 رلم بالفٌبل 3  رلم شمة:  بجهة ، بها الصادر المداطك عدا فٌما

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر برٌن برٌن دمحم:  لصاحبها                         التورٌد عموم و التؽلٌؾ و للتعبئة برٌن -  5

 جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسدة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار عن 17163 برلم 22212517 فى لٌد ، 522220222

 2228 لسده 356 رلم العربٌه مصر

 2217 لسدة 72 لادون خارج أدشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  التورٌدات عموم "

 التصدٌر عموم "

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد المدشؤة وتلتزم

 مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المدشؤه

 - الجدٌدة الدوبارٌة - الفٌلل شارع - 3 رلم بالفٌبل 3  رلم شمة:  بجهة ، المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عامر برٌن برٌن دمحم:  لصاحبها                         التورٌد عموم و التؽلٌؾ و للتعبئة برٌن -  6

 .التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه عن 17163 برلم 22212517 فى لٌد ، 522220222

 ،.  دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 - الجدٌدة الدوبارٌة - الفٌلل شارع - 3 رلم بالفٌبل 3  رلم شمة:  بجهة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل الؽدى عبد اسماعٌل سعاد:   لصاحبها  والترٌكو الجاهزة المبلبس لصداعة تكس درٌم -  7

.   والترٌكو الجاهزة المبلبس لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامة -1 -: الدشاط عن 17124 برلم 22212524 فى لٌد ، 1222220222

 ،. دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن احكام مراعاة مع

 ثان - الدٌن صبلح ش السٌوؾ:  بجهة

 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر حمد ربٌع فرج:  لصاحبها                الماس برٌك -  8

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17176 برلم 22212518

 :2217 لسدة 72ق داخل من أدشطة

 مدطمة  عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمداطك الدائٌة والمداطك الجدٌدة العمرادٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار .1

 رئٌس لرار مراعاه و2227 لسدة 352 رلم  الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة فمةموا فٌلزم  سٌداء جزٌرة شبه

 2228 لسده 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه

 عن تمل ال إٌوائٌة وطالة دجوم ثبلثة عن ٌمل ال مستوى والموتٌبلت(  الثابتة)  والفدادق السٌاحٌة المرى  تشؽٌل و إلامة .2

 صٌدلٌة بجوار علوى األول الدور عمر أبو عمارة- الكهرباء ؼرفة شارع المطعان دجع اب السفن شارع خلؾ:  بجهة ، خمسٌن

 -دمحم دكتور

 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر حمد ربٌع فرج:  لصاحبها                الماس برٌك -  9

 ثمافٌة و وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌة خدمٌة من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألدشطة ؼرفة عن 17176 برلم 22212518

 البٌئة على الحفاظ بشرط وتؤمٌدها، السٌاحً لتشؽٌلها البلزمة الخدمات متكاملة الدٌلٌة المراسً وإدارة وتشؽٌل إلامة .3

 عن مدها لكل االستٌعابٌة الطالة تمل وأال المختصة، الجهات من والمعتمدة المحددة بالموالع الحرٌك أخطار ومن التلوث من الدهرٌة

 . عائما فددلا( 24) عدد

 . بها المرتبطة أو لها المكملة واألدشطة الؽوص ومراكز الجولؾ ومبلعب الٌخوت مارٌدا وتشؽٌل إلامة .4

 بجوار علوى األول الدور عمر أبو عمارة- الكهرباء ؼرفة شارع المطعان دجع اب السفن شارع خلؾ:  بجهة ، السٌاحة .5

 -دمحم دكتور صٌدلٌة

 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر حمد ربٌع فرج:  لصاحبها                الماس برٌك -  12

 ٌة،والعبلج الطبٌة والمراكز المستشفٌات لدى الحجز إجراءات بتدظٌم وذلن للمرضى العبلجٌة عن 17176 برلم 22212518

 . بالسٌاحة المختص الوزٌر مع بالتدسٌك بالصحة المختص الوزٌر من لرار بتحدٌده ٌصدر مما وؼٌرها

 البٌئٌة الدظم من وؼٌرها المرجادٌة والشعاب الطٌور مشاهدة وموالع البٌئٌة، الدزل وإدارة بإلامة وذلن البٌئٌة، السٌاحة .6

 . المتمٌزة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 : 2217 لسدة 72ق خارج من أدشطة

:  بجهة ، التٌن و المؤكوالت و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة-1

 -دمحم دكتور صٌدلٌة بجوار علوى األول الدور عمر أبو عمارة- الكهرباء ؼرفة شارع المطعان دجع اب السفن شارع خلؾ

 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر حمد ربٌع فرج:  لصاحبها                الماس برٌك -  11

 .اواى عن 17176 برلم 22212518

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد المدشؤة وتلتزم

 مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا  المدشؤة

 . التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم

   

 ،.  دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 -دمحم دكتور صٌدلٌة بجوار علوى األول الدور عمر أبو عمارة- الكهرباء ؼرفة شارع المطعان دجع اب السفن شارع خلؾ:  بجهة

 رأس ، فرد تاجر ،  ابوالدصر دمحم محمود هللا هبه:   لصاحبها                                                       جوببلست -  12

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17148 برلم 22212529 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله

  ببلستٌن صدادٌك لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة "

 ،.  دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 - 2 مرؼم -  الصؽٌرة الصداعات مجمع -( 99, 98, 97)  رلم الوحدات:  الدشاط ممارسة مولع و الرئٌسً المركز:  بجهة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دوح عامر عامر امٌن دمحم:   لصاحبها                                   الببلستٌن لصداعات فولكادو -  13

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17178 برلم 22212518 فى لٌد ، 1522220222

 بؤؼطٌتها ببلستٌن عبوات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة "

 بجهة ، دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 - 2 مرؼم -  الصؽٌرة الصداعات مجمع -( 17, 12)  رلم الوحدات: 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رؼفان خالد زكرٌا:  لصاحبها                                      الؽذائٌة للصداعات دوما -  14

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17219 برلم 22212524 فى لٌد ، 222220222

 الزٌتون و المخلبلت أدواع مختلؾ و الؽذائٌة المواد وتعبئة لتجهٌز مصدع تشؽٌل و إلامة "

 ، . دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 - الجدٌدة العرب برج - بهٌج - المٌثاق مسجد بجوار المٌثاق شارع:  بجهة

 برلم 22212524 فى لٌد ، 3222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الرحمن عبد صالح سعد احمد/  لصاحبها تو السعد -  15

 والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع.  الجاهزة والمبلبس الدسٌج لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامة -1 -: الدشاط عن 17218

 - الحضره - الوالدى ش12:  بجهة ،.  دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة

 لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود فإاد مرضى احمد:  لصاحبها                العمارى لبلستثمار الوطدٌة -  16

- 8 رلم عمار  12 رلم شمة:  بجهة ، دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول عن 17137 برلم 22212525 فى

 - الجدٌدة الدوبارٌة مدٌدة

 لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود فإاد مرضى احمد:  لصاحبها                العمارى لبلستثمار الوطدٌة -  17

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17137 برلم 22212525 فى

 : 2217 لسدة 72 ق  داخل أدشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مدطمة  عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمداطك الدائٌة والمداطك الجدٌدة العمرادٌة والمجتمعات بالمدن  العمارى االستثمار -

 رئٌس لرار مراعاه و2227 لسدة 352 رلم  الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم  سٌداء جزٌرة شبه

 2228 لسده 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه

 . الجدٌدة العمرادٌة والمجتمعات الدائٌة المداطك فً البداء مواد فً والتجزئة الجملة تجارة -

 : 2217 لسدة 72 ق خارج أدشطة

 - الجدٌدة الدوبارٌة مدٌدة- 8 رلم عمار  12 رلم شمة:  بجهة ، المماوالت -

 لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود فإاد مرضى احمد:  لصاحبها                العمارى لبلستثمار الوطدٌة -  18

  العامة عن 17137 برلم 22212525 فى

 .العمومٌة التورٌدات -

 حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد  المدشؤة وتلتزم -

 والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا  المدشؤة إلتزام عدم

 . التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم مع ، التدفٌذٌة

 الدوبارٌة مدٌدة- 8 رلم عمار  12 رلم شمة:  بجهة ، المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع -

 - الجدٌدة

 رأس ، فرد تاجر ،  البٌلى دروٌش محمود لطب:   لصاحبها                                       الزراعى لبلستصبلح عظٌمة -  19

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17232 برلم 22212525 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله

 .  لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح -

 . المستصلحة األراضً استزراع -

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصبلح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 .  .الؽمر بطرٌك الري ولٌس

 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسدة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما

 2228 لسده

 - المدار مكتبه بجوار - افددى عمر شارع:  بجهة ، المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 رأس ، فرد تاجر ،  البٌلى دروٌش محمود لطب:   لصاحبها                                       الزراعى لبلستصبلح عظٌمة -  22

:  بجهة ،.  دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول عن 17232 برلم 22212525 فى لٌد ، 5222220222  ، ماله

 - المدار مكتبه بجوار - افددى عمر شارع

 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عبدالمادر جمعه دمحم:  لصاحبها       األمعاء وتجهٌز لتصدٌع ربٌكو -  21

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17132 برلم 22212525

 .الحٌوادٌة األمعاء وتجهٌز لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة -

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع -

 مدٌدة- الثالثة جدوب الصداعٌة المدطمة( 3) بلون( 7,6) رلم لطعة:   الدشاط ممارسة مولع و الرئٌسً المركز:  بجهة ،.  دشاطها

 -الجدٌدة العرب برج

 ، 52222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمٌع عبد عبدالحكٌم فوزى رضا/  لصاحبها - الزراعٌة للتدمٌة الصح صح -  22

 . لتدفٌذٌةا وببلئحته  به الوارده والحوافز بالضمادات عن 17227 برلم 22212525 فى لٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ،.  دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 - االمراء زهور سكران:  بجهة

 ، 52222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمٌع عبد عبدالحكٌم فوزى رضا/  لصاحبها - الزراعٌة للتدمٌة الصح صح -  23

 :  الدشــــــــــــــــاط عن 17227 برلم 22212525 فى لٌد

 .الزراعٌه الحاصبلت وتؽلٌؾ وتعبئه وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطه وتشؽٌل الامة  

 ة?الصداع والمدتجات  والخضر والفواكه ة?الزراع الحاصبلت بحفظ الخاصة والمحطات الثبلجات ل?وتشػ الامة  

 .تجمبدها أو وتبرٌدها الؽذائٌة والمواد

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

 ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصبلح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 - االمراء زهور سكران:  بجهة ، الري

 ، 52222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمٌع عبد عبدالحكٌم فوزى رضا/  لصاحبها - الزراعٌة للتدمٌة الصح صح -  24

 و 2227 لسدة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك عن 17227 برلم 22212525 فى لٌد

 .2228 لسده 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه ئٌسر لرار مراعاه

 الزراعٌة الحاصبلت تصدٌر  

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام

 - االمراء زهور سكران:  بجهة ، إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع

 لٌد ، 5222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الؽدى عبد ابراهٌم محمود احمد/   لصاحبها الؽدى عبد ابراهٌم محمود احمد -  25

 واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع -.  لتشكٌبللمعادن مصدع وتشؽٌل الامة -1 -: الدشاط عن 17188 برلم 22212519 فى

 - الجدٌدة السكة عزبة:  بجهة ، دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات

 17228 برلم 22212525 فى لٌد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد دمحم حسام كرٌم/ لصاحبها   - برو ادسب -  26

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن

 . أدواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌادات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال  

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترودٌة المعلومات دظمو البٌادات لواعد وإدشاء والتطبٌمات البرامج وإدتاج تصمٌم أعمال  

 مجال فى وخاصة التدرٌبٌة الدورات واعداد  البشرٌة الموارد  تدرٌب و تدمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة  

 .الرٌاضه

 فٌكتور مٌدان 21:  بجهة ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 - سموحه - عمادوٌل

 17228 برلم 22212525 فى لٌد ، 222220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سٌد دمحم حسام كرٌم/ لصاحبها   - برو ادسب -  27

 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام إلتزام عدم حالة وفً ، عن

 .التدفٌذٌة وببلئحته  به الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته

 بجهة ، دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 - سموحه - عمادوٌل فٌكتور مٌدان 21: 

 ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌب احمد دمحم إبراهٌم حسداء:  لصاحبتها                            اٌجٌبت فران -  28

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17187 برلم 22212519 فى لٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 :2217 لسدة 72ق داخل من أدشطة

 . وبٌادات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترودً المحتوى إدتاج -

 :2217 لسدة 72ق  خارج من أدشطة

 .االدتردت عبر االلكترودى التسوٌك

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد  المدشؤة وتلتزم

 مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا  المدشؤة

 - هادوفٌل- الكومى شارع:  بجهة ، األدشطة تمتع عدم

 ، 52220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدٌب احمد دمحم إبراهٌم حسداء:  لصاحبتها                            اٌجٌبت فران -  29

 . التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج عن 17187 برلم 22212519 فى لٌد

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع -

 - هادوفٌل- الكومى شارع:  بجهة ،.  دشاطها

 فى لٌد ، 522220222  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود دمحم جبلل احمد/ لصاحبها   - محمود دمحم جبلل احمد -  32

 والكبد الهضمى الجهاز امراض ًف متخصص طبى مركز وتشؽٌل إلامة -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17221 برلم 22212523

 . والمداظٌر

 .لها التشخٌصٌة او العبلجٌة او الطبٌة الخدمة تمدٌم ٌتم التً الحاالت من بالمجان سدوٌا%( 12) تمدم ان بشرط

 ،.  دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 اول - 1 بمدخل 5,4 شمه علوى الثالث الدور - مٌامى - حماد جبلل دمحم ش 29:  بجهة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ؼدٌم عبدالممصود احمد اٌمن:  لصاحبها                ؼدٌم عبدالممصود احمد اٌمن -  31

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17155 برلم 22212512 فى لٌد ، 222220222

 وسائلة بودرة ومخلبٌة ورلٌة أسمدة وتعبئة وخلط وسائلة بودرة NPK  مركبة أسمدة وتعبئة لخلط مصدع وتشؽٌل إلامة -

 . وبودرة سائلة زراعٌة مبٌدات وتعبئة  وخلط

 لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع -

 برج مدٌدة- الرابعة الصداعٌة المدطمة-(  35) البلون-( 15) رلم لطعة:  الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسً المركز:  بجهة ،.  دشاطها

 - الجدٌدة العرب

 رأس ، فرد تاجر ،  مردان الشردوبى محمود دمحم:   لصاحبها                                       بالجملة البٌض لتجارة التموى -  32

  -:  الدشــــــــــــــــاط عن 17192 برلم 22212522 فى لٌد ، 1222220222  ، ماله

  الجدٌدة العمرادٌة والمجتمعات الدائٌة المداطك فً بالجملة البٌض تجارة "

 ،.  دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المدشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 -العاشرة المرٌة -  ابٌس  - الدٌن صبلح شارع:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الزراعى و الداجدى و الحٌوادً لئلدتاج االمرٌكٌة المصرٌة -  1

ELmasria el americia for animal poultry and agricultural production   هو الشركة ؼرض  ،  شركة -  

 2217 لسدة 72 لادون داخل أدشطة

 . المستصلحة األراضً استزراع و لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح "

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصبلح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 .  .الؽمر بطرٌك الري ولٌس

 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسدة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما

 2228 لسده

 برلم 22212525 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   إلدتاج ذلن كان سواء الحٌوادات، أدواع جمٌع تربٌة "

  - هو الشركة ؼرض عن ، 17129

 2217 لسدة 72 لادون داخل أدشطة

 . المستصلحة األراضً استزراع و لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح "

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصبلح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 .  .الؽمر بطرٌك الري ولٌس

 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسدة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما

 2228 لسده

 السبلم عبد شارع -  3 مدخل - كوٌن برج - األول الدور:  بجهة ، إلدتاج ذلن كان سواء الحٌوادات، أدواع جمٌع تربٌة "

 - الشرلٌون الدساجون بجوار - الشاذلى

 الزراعى و الداجدى و الحٌوادً لئلدتاج االمرٌكٌة المصرٌة -  2

ELmasria el americia for animal poultry and agricultural production   التسمٌن أو األلبان أو السبلالت  ،  شركة 

 . اللحوم أو

 . اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إدتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلدتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أدواع جمٌع تربٌة "

 . الخٌول تربٌة "

 .السمكٌة المزارع الامة "

 العصائر و االلبان مدتجات كافة لتصدٌع مصدع تشؽٌل و إلامة "

 تجمٌدها أو وتبرٌدها الؽذائٌة والمواد الصداعٌة والمدتجات الزراعٌة الحاصبلت بحفظ الخاصة الثبلجات وتشؽٌل إلامة "

 الزراعٌة الحاصبلت وتؽلٌؾ وتعبئة وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطة وتشؽٌل الامة "

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت عن ، 17129 برلم 22212525 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   أدشطة

 . اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إدتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلدتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أدواع جمٌع تربٌة "

 . الخٌول تربٌة "

 .السمكٌة المزارع الامة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العصائر و االلبان مدتجات كافة لتصدٌع مصدع تشؽٌل و إلامة "

 تجمٌدها أو وتبرٌدها الؽذائٌة والمواد الصداعٌة والمدتجات الزراعٌة الحاصبلت بحفظ الخاصة الثبلجات وتشؽٌل إلامة "

 الزراعٌة الحاصبلت وتؽلٌؾ وتعبئة وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطة وتشؽٌل الامة "

 - الشرلٌون الدساجون بجوار - الشاذلى السبلم عبد شارع -  3 مدخل - كوٌن برج - األول الدور:  بجهة ، أدشطة

 الزراعى و الداجدى و الحٌوادً لئلدتاج االمرٌكٌة المصرٌة -  3

ELmasria el americia for animal poultry and agricultural production   2217 لسدة 72 لادون خارج  ،  شركة 

 تؤسٌس ٌدشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسده 121 رلم المادون باحكام الشركة تلتزم) التصدٌر و االستٌراد "

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

 (الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام

 االراضى وامتبلن وتاجٌر وبٌع شراء "

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 2217 لسدة 72 لادون خارج عن ، 17129 برلم 22212525 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   بهذا الشركة

 تؤسٌس ٌدشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسده 121 رلم المادون باحكام الشركة تلتزم) التصدٌر و االستٌراد "

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

 (الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام

 االراضى وامتبلن وتاجٌر وبٌع شراء "

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 - الشرلٌون الدساجون بجوار - الشاذلى السبلم عبد شارع -  3 مدخل - كوٌن برج - األول الدور:  بجهة ، بهذا الشركة

 الزراعى و الداجدى و الحٌوادً لئلدتاج االمرٌكٌة المصرٌة -  4

ELmasria el americia for animal poultry and agricultural production   التمتع فً حمها ٌسمط الشرط  ،  شركة 

 اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا

 .التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط عن ، 17129 برلم 22212525 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   ؼرضها تحمٌك

 إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز

 .التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 - الشرلٌون الدساجون بجوار - الشاذلى السبلم عبد شارع -  3 مدخل - كوٌن برج - األول الدور:  بجهة ، ؼرضها تحمٌك

 الزراعى و الداجدى و الحٌوادً لئلدتاج االمرٌكٌة المصرٌة -  5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

ELmasria el americia for animal poultry and agricultural production   كما ، الخارج فً أو مصر فً  ،  شركة 

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز

 (4) مادة

 تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً عن ، 17129 برلم 22212525 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها

 - الشرلٌون الدساجون بجوار - الشاذلى السبلم عبد شارع -  3 مدخل - كوٌن برج - األول الدور:  بجهة ،( 4) مادة

 عموم:  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   AGROMOON FOR IMPORT AND EXPORT والتصدٌر لبلستٌراد اجرومون -  6

 .والتصدٌر االستٌراد

 مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسده 121 رلم المادون باحكام الشركه تلتزم

 لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها

 .  الؽرض

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح دٌنالموا بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 22212525 فى ،لٌدت 62222220222   مالها ،رأس   وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .والتصدٌر االستٌراد عموم:  هو الشركة ؼرض عن ، 17133 برلم

 مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسده 121 رلم المادون باحكام الشركه تلتزم

 لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها

 .  الؽرض

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 الدوبارٌة - الدولة امن مسجد خلؾ اشرؾ ابو عمارة:  بجهة ، وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

- 

 شبٌهة أعماال تزاول التً  ،  شركة   AGROMOON FOR IMPORT AND EXPORT والتصدٌر لبلستٌراد اجرومون -  7

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً أو بؤعمالها

 . المادون ألحكام طبما   وذلن

 تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً عن ، 17133 برلم 22212525 فى ،لٌدت 62222220222   مالها ،رأس  

 ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على

 - الدوبارٌة - الدولة امن مسجد خلؾ اشرؾ ابو عمارة:  بجهة

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتجارة للصداعة كٌمازون -  8

 .الؽٌر لدى سبك ما كل وتصدٌع والمطهرات والعطور التجمٌل مستحضرات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة "

 .لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 برلم 22212526 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17142



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .الؽٌر لدى سبك ما كل وتصدٌع والمطهرات والعطور التجمٌل مستحضرات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة "

 .لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 - االمراء لرٌة:  بجهة ، فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  ،  شركة   والتجارة للصداعة كٌمازون -  9

 ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو عن ، 17142 برلم 22212526 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 - االمراء لرٌة:  بجهة

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Winka وٌدكا -  12

 (الماء تحت التصوٌر عدا فٌما) فوتوؼرافى تصوٌر استودٌو  

 االفراح لاعات ل?وتشػ ادارة  

 التٌن و المؤكوالت و( الكحولٌة عدا) المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة  

 . اواى

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 ،رأس   تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17167 برلم 22212517 فى ،لٌدت 1522220222   مالها

 (الماء تحت التصوٌر عدا فٌما) فوتوؼرافى تصوٌر استودٌو  

 االفراح لاعات ل?وتشػ ادارة  

 التٌن و المؤكوالت و( الكحولٌة عدا) المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة  

 . اواى

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 - شحاته سٌدى مدخل الكراكول - الدولى داصٌة

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   م.م.ذ.ش Nail Delta Agricultural  LLC سى ال ال الزراعٌة الدٌل دلتا -  11

 : 2217 لسدة 72 ق داخل أدشطة

 .  الزراعٌة الحاصبلت وتؽلٌؾ وتعبئة وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطة وتشؽٌل إلامة-1

 .وتجمٌدها وتبرٌدها الؽذائٌة والمواد الصداعٌة والمدتجات الزراعٌة الحاصبلت بحفظ الخاصة والمحطات  الثبلجات وتشؽٌل إلامة-2

 فً وٌشترط.  المستصلحة األراضً واستزراع  لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح-3

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

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17127 برلم 22212524 فى ،لٌدت 12222220222   مالها

 : 2217 لسدة 72 ق داخل أدشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .  الزراعٌة الحاصبلت وتؽلٌؾ وتعبئة وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطة وتشؽٌل إلامة-1

 .وتجمٌدها وتبرٌدها الؽذائٌة والمواد الصداعٌة والمدتجات الزراعٌة الحاصبلت بحفظ الخاصة والمحطات  الثبلجات وتشؽٌل إلامة-2

 فً وٌشترط.  المستصلحة األراضً واستزراع  لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح-3

:  بجهة ، ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصبلح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن

 - ؼازى سٌدى الكبٌر المسجد بجوار الرحمه شارع

 المداطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الري  ،  شركة   م.م.ذ.ش Nail Delta Agricultural  LLC سى ال ال الزراعٌة الدٌل دلتا -  12

 2228 لسده 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسدة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر

 :2217 لسدة 72 ق  خارج  أدشطة

 . لادودا به مسموح هو فٌما التصدٌر عموم-4

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 ،رأس   التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك الري عن ، 17127 برلم 22212524 فى ،لٌدت 12222220222   مالها

 2228 لسده 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسدة 352 رلم  الوزراء

 :2217 لسدة 72 ق  خارج  أدشطة

 . لادودا به مسموح هو فٌما التصدٌر عموم-4

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

:  بجهة ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 - ؼازى سٌدى الكبٌر المسجد بجوار الرحمه شارع

 لادون خارج األدشطة تمتع عدم مع ،  ،  شركة   م.م.ذ.ش Nail Delta Agricultural  LLC سى ال ال الزراعٌة الدٌل دلتا -  13

 .التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم مع ، عن ، 17127 برلم 22212524 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

 .التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - ؼازى سٌدى الكبٌر المسجد بجوار الرحمه شارع: 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Tamkeen الهددسٌة تمكٌن -  14

 : 2217 لسدة 72ق داخل أدشطة

 . للمشروعات والتكدولوجٌة والهددسٌة االلتصادٌة الدراسات إعداد .1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 : ذلن وٌشمل للمصادع، الهٌكلة إعادة أو التدفٌذ وإدارة اإلدتاج وخطوط الصداعٌة والمعدات اآلالت تصدٌع أو تصمٌم .2

 . والمصادع اإلدتاج وخطوط للمعدات الهددسٌة التصمٌمات أعمال .3

 . لها والتروٌج وتصدٌعها والمدتجات لآلالت والموالب الدماذج إعداد .4

 . اإلدتاج وخطوط المعدات إدتاج .5

 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   والمرافك الخدمات ومشروعات الصداعٌة للمشروعات التدفٌذ إدارة أعمال .6

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17229 برلم 22212525

 : 2217 لسدة 72ق داخل أدشطة

 . للمشروعات والتكدولوجٌة والهددسٌة االلتصادٌة الدراسات إعداد .1

 : ذلن وٌشمل للمصادع، الهٌكلة إعادة أو التدفٌذ وإدارة اإلدتاج وخطوط الصداعٌة والمعدات اآلالت تصدٌع أو تصمٌم .2

 . والمصادع اإلدتاج وخطوط للمعدات الهددسٌة التصمٌمات أعمال .3

 . لها والتروٌج وتصدٌعها والمدتجات لآلالت والموالب الدماذج إعداد .4

 . اإلدتاج وخطوط المعدات إدتاج .5

 مبلبس فوق-الماعدة شارع اول:  بجهة ، والمرافك الخدمات ومشروعات الصداعٌة للمشروعات التدفٌذ إدارة أعمال .6

 - البٌطاش - الدجار

 . للمصادع واإلدارٌة الفدٌة الهٌكلة وإعادة أدشطتها اختبلؾ على  ،  شركة   Tamkeen الهددسٌة تمكٌن -  15

 . السٌاحٌة والمرى الفددلٌة والشمك والموتٌبلت للفدادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة  .7

 . األعمال رٌادة ودعم التكدولوجٌة األعمال حاضدات .8

 : 2217 لسدة 72ق  خارج أدشطة "

  والمإتمرات العامة الحفبلت إدارة .1

  البشرٌة الموارد وتدمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل إلامة .2

 . العمارى التسوٌك .3

 .االدتردت عبر االلكترودٌة التجارة .4

 22212525 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 . للمصادع واإلدارٌة الفدٌة الهٌكلة وإعادة أدشطتها اختبلؾ على عن ، 17229 برلم

 . السٌاحٌة والمرى الفددلٌة والشمك والموتٌبلت للفدادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة  .7

 . األعمال رٌادة ودعم التكدولوجٌة األعمال حاضدات .8

 : 2217 لسدة 72ق  خارج أدشطة "

  والمإتمرات العامة الحفبلت إدارة .1

  البشرٌة الموارد وتدمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل إلامة .2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . العمارى التسوٌك .3

 .االدتردت عبر االلكترودٌة التجارة .4

 البٌطاش - الدجار مبلبس فوق-الماعدة ارعش اول:  بجهة ، الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

- 

 ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون  ،  شركة   Tamkeen الهددسٌة تمكٌن -  16

 خارج األدشطة تمتع عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها

 . التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار لادون

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 برلم 22212525 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون عن ، 17229

 إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم مع ، ةالتدفٌذٌ والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة

 . التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 - البٌطاش - الدجار مبلبس فوق-الماعدة شارع اول:  بجهة ، وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً  ،  شركة   Tamkeen الهددسٌة تمكٌن -  17

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو

 تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً عن ، 17229 برلم 22212525 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على

 - البٌطاش - الدجار مبلبس فوق-الماعدة شارع اول:  بجهة

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   المشروعات إلدارة برفكتم -  18

 الفددلٌة اإلدارة عدا المشروعات إدارة "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  هو الشركة ؼرض عن ، 17151 برلم 22212512 فى ،لٌدت 2522220222   مالها ،رأس  

 الفددلٌة اإلدارة عدا المشروعات إدارة "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - السٌد احمد الدكتور شارع: 

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Poseidon بوساٌدون -  19

 األسمان تؽلٌؾ و تعبئة و الؽذائٌة الصداعات و الحٌوادٌة االعبلؾ لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 السمكٌة المزارع  إلامة "

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  - هو الشركة ؼرض عن ، 17169 برلم 22212518 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 األسمان تؽلٌؾ و تعبئة و الؽذائٌة الصداعات و الحٌوادٌة االعبلؾ لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة "

 السمكٌة المزارع  إلامة "

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - البال دمحم شارع -  باشا ثروت حى - 7 رلم عماره - االرضى الدور - 1 شمة: 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   العمٌمه لبلساسات فالكون -  22

 .والمتخصصة والمتكامله العامة المماوالت -

 .التورٌدات عموم -

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17132 برلم 22212525 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

 .والمتخصصة والمتكامله العامة المماوالت -

 .التورٌدات عموم -

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - سموحه - االددلس ش 128: 

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Sisters التجمٌل مراكز إدارة و تشؽٌل و إللامة سٌسترز -  21

 (  سدتر بٌوتى)  الجسم و الشعر و بالبشرة للعداٌة تجمٌل مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  هو الشركة ؼرض عن ، 17139 برلم 22212526 فى ،لٌدت 2522220222   مالها ،رأس  

 (  سدتر بٌوتى)  الجسم و الشعر و بالبشرة للعداٌة تجمٌل مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 لسم - الجدٌدة المدشٌة - كارفور بجوار - مول دٌزٌدٌا: 

 ؼرض  ،  شركة   Canadian Group for Investment and Trade والتجارة لبلستثمار الكددٌة المجموعة شركة -  22

  هو الشركة

  المتكاملة و المتخصصة و العامة المماوالت "

 (الفددلٌة االدارة عدا) المشروعات إدارة "

 صٌادتها و السٌاحٌة المرى إدارة "

 ٌتعلك ما عدا فٌما) االفراد كذلن المإسسات و الشركات لكافه االستشارٌة و التجارٌة و الفدٌة الخدمات تمدٌم و إدارة "

 واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المادودٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق

 ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس   االوراق مجال فى العاملة الشركات الدشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا

  هو الشركة ؼرض عن ، 17212 برلم 22212524 فى

  المتكاملة و المتخصصة و العامة المماوالت "

 (الفددلٌة االدارة عدا) المشروعات إدارة "

 صٌادتها و السٌاحٌة المرى إدارة "

 ٌتعلك ما عدا فٌما) االفراد كذلن المإسسات و الشركات لكافه االستشارٌة و التجارٌة و الفدٌة الخدمات تمدٌم و إدارة "

 واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المادودٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق

 - بورسعٌد شارع 326:  بجهة ، االوراق مجال فى العاملة الشركات الدشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا

 المالٌة  ،  شركة   Canadian Group for Investment and Trade والتجارة لبلستثمار الكددٌة المجموعة شركة -  23

 (التدفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص

  العامة التجارة "

 تؤسٌس ٌدشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسده 121 رلم المادون باحكام الشركه تلتزم) التصدٌر و االستٌراد "

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

 (  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام

 

  العمومٌة التورٌدات "

  الطبٌة التورٌدات "

 المعادن تشؽٌل و لتشكٌل مصدع  تشؽٌل و إلامة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة عن ، 17212 برلم 22212524 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس   دون وذلن

 (التدفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لادون

  العامة التجارة "

 تؤسٌس ٌدشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسده 121 رلم المادون باحكام الشركه تلتزم) التصدٌر و االستٌراد "

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

 (  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام

 

  العمومٌة التورٌدات "

  الطبٌة التورٌدات "

 المعادن تشؽٌل و لتشكٌل مصدع  تشؽٌل و إلامة "

 - بورسعٌد شارع 326:  بجهة ، دون وذلن

 اإلخبلل  ،  شركة   Canadian Group for Investment and Trade والتجارة لبلستثمار الكددٌة المجموعة شركة -  24

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل عن ، 17212 برلم 22212524 فى ،لٌدت 52222220222   مالها ،رأس  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ،

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - بورسعٌد شارع 326: 

 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   KENAWY VET فٌت لداوى -  25

 .البٌطرٌة واللماحات البٌطرٌة األدوٌة بٌع "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17161 برلم 22212511 فى ،لٌدت 2222220222   مالها ،رأس  

 .البٌطرٌة واللماحات البٌطرٌة األدوٌة بٌع "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - الروضه ش 27: 

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   African Future  التدمٌة و لبلستثمار األفرٌمً المستمبل -  26



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2217 لسدة 72 لادون داخل أدشطة

 . المستصلحة األراضً استزراع و لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح "

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصبلح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 .  .الؽمر بطرٌك الري ولٌس

 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسدة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما

 2228 لسده

 17177 برلم 22212518 فى ،لٌدت 152220222   مالها ،رأس   إلدتاج ذلن كان سواء الحٌوادات، أدواع جمٌع تربٌة "

  - هو الشركة ؼرض عن ،

 2217 لسدة 72 لادون داخل أدشطة

 . المستصلحة األراضً استزراع و لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح "

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصبلح ؼراضأل مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 .  .الؽمر بطرٌك الري ولٌس

 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسدة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما

 2228 لسده

 طرٌك 31 كٌلو - كوكاكوال شركة خلؾ - اب السفن شارع:  بجهة ، إلدتاج ذلن كان سواء الحٌوادات، أدواع جمٌع تربٌة "

 - المطعان دجع  - الصحراوى الماهرة اسكددرٌة

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت  ،  شركة   African Future  التدمٌة و لبلستثمار األفرٌمً المستمبل -  27

 .اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إدتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلدتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أدواع جمٌع تربٌة "

 السمكٌة المزارع إلامة "

 اللحوم لتجهٌز مصدع تشؽٌل و إلامة "

 عن تمل ال إٌوائٌة وطالة دجوم ثبلثة عن ٌمل ال مستوى والموتٌبلت(  الثابتة)  والفدادق السٌاحٌة المرى  تشؽٌل و إلامة "

 ثمافٌة و وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌة خدمٌة من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألدشطة ؼرفة خمسٌن

 األلبان أو السبلالت عن ، 17177 برلم 22212518 فى ،لٌدت 152220222   مالها ،رأس   بالمدن العماري االستثمار "

 . اللحوم أو التسمٌن أو

 .اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إدتاج أو التفرٌخ أو السبلالت إلدتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أدواع جمٌع تربٌة "

 السمكٌة المزارع إلامة "

 اللحوم لتجهٌز مصدع تشؽٌل و إلامة "

 عن تمل ال إٌوائٌة وطالة دجوم ثبلثة عن ٌمل ال مستوى والموتٌبلت(  الثابتة)  والفدادق السٌاحٌة المرى  تشؽٌل و إلامة "

 ثمافٌة و وتجارٌة ورٌاضٌة وترفٌهٌة خدمٌة من ذكر بما المرتبطة أو المكملة دشطةواأل ؼرفة خمسٌن

 الماهرة اسكددرٌة طرٌك 31 كٌلو - كوكاكوال شركة خلؾ - اب السفن شارع:  بجهة ، بالمدن العماري االستثمار "

 - المطعان دجع  - الصحراوى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الدائٌة، والمداطك الجدٌدة، العمرادٌة والمجتمعات  ،  شركة   African Future  التدمٌة و لبلستثمار األفرٌمً المستمبل -  28

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم  سٌداء جزٌرة شبه مدطمة  عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمداطك

  

 2217 لسدة 72 لادون خارج أدشطة

 العامة المماوالت "

 التصدٌر عموم "

 أدواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى التٌن و المؤكوالت

   مالها ،رأس   وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 خارج والمداطك الدائٌة، والمداطك الجدٌدة، العمرادٌة والمجتمعات عن ، 17177 برلم 22212518 فى ،لٌدت 152220222

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم  سٌداء جزٌرة شبه مدطمة  عدا فٌما المدٌم الوادي

  

 2217 لسدة 72 لادون خارج أدشطة

 العامة المماوالت "

 التصدٌر عموم "

 أدواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و عمالمطا ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى التٌن و المؤكوالت

 شارع:  بجهة ، وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 - المطعان دجع  - الصحراوى الماهرة اسكددرٌة طرٌك 31 كٌلو - كوكاكوال شركة خلؾ - اب السفن

   ،  شركة   Golden Artery ارترى جولدن -  29

 :هو الشركة ؼرض

 والتشطٌبات البداء ومواد المعمرة والسلع المدزلٌة واالدوات المكتبى واالثاث الؽذائٌة والمواد والدواجن اللحوم تورٌد  

 . الرٌاضٌة والمستلزمات االدذارواالدوات واجهزة المرالبة وكامٌرات التجمٌل ومستحضرات والعبلجٌة الؽذائٌة والمكمبلت

 المماوالت عموم  

 (العمارى التسوبك عدا فٌما)والتسوٌك التجارٌة التوكٌبلت  

 فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تدظٌم شان فى 1982 لسده 122 رلم المادون باحكام الشركه تلتزم

 :هو الشركة ؼرض عن ، 17146 برلم 22212529 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   إال ؼرضها مزاولة

 والتشطٌبات البداء ومواد المعمرة والسلع المدزلٌة واالدوات المكتبى واالثاث الؽذائٌة والمواد والدواجن اللحوم تورٌد  

 . الرٌاضٌة والمستلزمات االدذارواالدوات واجهزة المرالبة وكامٌرات التجمٌل ومستحضرات والعبلجٌة الؽذائٌة والمكمبلت

 المماوالت عموم  

 (العمارى التسوبك عدا فٌما)والتسوٌك التجارٌة التوكٌبلت  

 فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال تدظٌم شان فى 1982 لسده 122 رلم المادون باحكام الشركه تلتزم

 - السٌوؾ - محسن مدطمة 8 دمرة 5 ش:  بجهة ، إال ؼرضها مزاولة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد  ،  شركة   Golden Artery ارترى جولدن -  32

 .  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما

 (. الفددلٌة االدارة فٌماعدا) المشروعات ادارة  

  

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن 

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

 برلم 22212529 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد عن ، 17146

 .  الؽرض لهذا

 (. الفددلٌة االدارة فٌماعدا) المشروعات ادارة  

  

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن 

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

 - السٌوؾ - محسن مدطمة 8 دمرة 5 ش:  بجهة ، فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة  ،  شركة   Golden Artery ارترى جولدن -  31

 . المادون ألحكام

 طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة عن ، 17146 برلم 22212529 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 - السٌوؾ - محسن مدطمة 8 دمرة 5 ش:  بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى

 المبلحٌة والخدمات  البحرى للشحن مارٌن ساؾ -  32

SAFMARINE FOR SHIPPING AND MARINE SERVICES   هو الشركة ؼرض  ،  شركة : 

o حدود فى والمصرٌة االجدبٌة السفن مبلن وتمثٌل( السائحٌن دمل خدمات عدا فٌما) المبلحٌة التوكٌبلت باعمال المٌام 

 .لادودا بها المسموح

o هاودوع حمولتها كادت اٌا السفن وتشؽٌل واستئجار وادارة تملن. 

o وتكدولوجٌا الجمركى والتخلٌص والتفرٌػ البحرى  الشحن مجال فى للسفن والخبرة والمعٌدات الخدمات باعمال المٌام 

 (البرى والدمل الشحن عدا فٌما) اللوجٌستٌه الخدمات وتمدٌم  المعلومات

o فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   للحاوٌات والتدضٌؾ واالصبلح المتدملة والصٌاده والتشحٌم الؽسٌل اعمال 

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17213 برلم 22212524

o حدود فى والمصرٌة االجدبٌة السفن مبلن وتمثٌل( السائحٌن دمل خدمات عدا فٌما) المبلحٌة التوكٌبلت باعمال المٌام 

 .لادودا بها المسموح

o ودوعها حمولتها كادت اٌا السفن وتشؽٌل واستئجار وادارة تملن. 

o وتكدولوجٌا الجمركى والتخلٌص والتفرٌػ البحرى  الشحن مجال فى للسفن والخبرة والمعٌدات الخدمات باعمال المٌام 

 (البرى والدمل الشحن عدا فٌما) اللوجٌستٌه الخدمات وتمدٌم  المعلومات

o ـ الدصر مبلن اتحاد الحدفٌة شارع:  ةبجه ، للحاوٌات والتدضٌؾ واالصبلح المتدملة والصٌاده والتشحٌم الؽسٌل اعمال 

 لسم ـ العجمى البٌطاش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المبلحٌة والخدمات  البحرى للشحن مارٌن ساؾ -  33

SAFMARINE FOR SHIPPING AND MARINE SERVICES   للصٌادة مركز ادشاء دون  ،  شركة. 

o (الخطرة والمواد الكٌماوٌات مخازن عدا) الجمركٌة والمستودعات المخازن واستؽبلل التخزٌن اعمال 

o الموادى وخارج داخل التخزٌدٌة الساحات وتشؽٌل وادارة واستئجار تملن  . 

o التؤجٌر عدا فٌما)الحاوٌات واٌجار وشراء بٌع السفن وتفرٌػ تحمٌل السفن تموٌن الحاوٌات وتداول البضائع وحصر عد 

 (. التموٌلى

o والمواعٌن والصدادل الماطرة اللدشات تمدٌم - السفن على الحاوٌات وتثبٌت فن وتشمل البحرٌة االشؽال باعمال المٌام- 

 مركز ادشاء دون عن ، 17213 برلم 22212524 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   تعتٌك- السفن عدابر دظافة اعمال

 .للصٌادة

o (الخطرة والمواد ٌماوٌاتالك مخازن عدا) الجمركٌة والمستودعات المخازن واستؽبلل التخزٌن اعمال 

o الموادى وخارج داخل التخزٌدٌة الساحات وتشؽٌل وادارة واستئجار تملن  . 

o التؤجٌر عدا فٌما)الحاوٌات واٌجار وشراء بٌع السفن وتفرٌػ تحمٌل السفن تموٌن الحاوٌات وتداول البضائع وحصر عد 

 (. التموٌلى

o والمواعٌن والصدادل الماطرة اللدشات تمدٌم - السفن على الحاوٌات وتثبٌت فن وتشمل البحرٌة االشؽال باعمال المٌام- 

 لسم ـ العجمى البٌطاش ـ الدصر مبلن اتحاد الحدفٌة شارع:  بجهة ، تعتٌك- السفن عدابر دظافة اعمال

 المبلحٌة والخدمات  البحرى للشحن مارٌن ساؾ -  34

SAFMARINE FOR SHIPPING AND MARINE SERVICES   وسائل وعلى بالساحات البضائع وتستٌؾ وتحمٌل  ،  شركة 

 .االضرار وتمدٌر البضائع ومعاٌدة  فحص -للسفن والمراشمة الدهان اعمال - المختلفة البرٌة الدمل

o البحار ألعالى البحرى الدمل. 

o لادودا به مسوح هو فٌما التجارة عموم و العمومٌة التورٌدات . 

o التصدٌر. 

o سجل شؤن فى 1982لسدة121 رلم والمادون 1982لسدة122 رلم المادون باحكام الشركة تلتزم. التجارٌة والتوكٌبلت 

 على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشىء وال, التجارٌة الوكاله اعمال وتدظٌم المستوردٌن

 وعلى بالساحات البضائع وتستٌؾ وتحمٌل عن ، 17213 برلم 22212524 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس   التراخٌص

 .االضرار وتمدٌر البضائع ومعاٌدة  فحص -للسفن والمراشمة الدهان اعمال - المختلفة البرٌة الدمل وسائل

o البحار ألعالى البحرى الدمل. 

o لادودا به مسوح هو فٌما التجارة عموم و العمومٌة التورٌدات . 

o التصدٌر. 

o سجل شؤن فى 1982لسدة121 رلم والمادون 1982لسدة122 رلم المادون باحكام الشركة تلتزم. التجارٌة والتوكٌبلت 

 على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشىء وال, التجارٌة الوكاله اعمال وتدظٌم المستوردٌن

 لسم ـ العجمى البٌطاش ـ الدصر مبلن اتحاد الحدفٌة شارع:  بجهة ، التراخٌص

 المبلحٌة والخدمات  البحرى للشحن مارٌن ساؾ -  35



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

SAFMARINE FOR SHIPPING AND MARINE SERVICES   وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة البلزمة  ،  شركة 

 الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة المراراتو واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة البلزمة عن ، 17213 برلم 22212524 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 لسم ـ العجمى البٌطاش ـ الدصر مبلن اتحاد الحدفٌة شارع: 

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Home Station Lounge الكافٌهات و للمطاعم لودج استٌشن هوم -  36

  لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

 . العمومٌة التورٌدات "

 وال ،  التجارٌة الوكالة اعمال تدظٌم شان فى 1982 لسده 122 رلم المادون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت "

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

 ( الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما

 ( الفردشاٌز)  التجارٌة العبلمات استؽبلل حك "

 ، 17226 برلم 22212525 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس   والكافٌترٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة "

  هو الشركة ؼرض عن

  لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

 . العمومٌة التورٌدات "

 وال ،  التجارٌة الوكالة اعمال تدظٌم شان فى 1982 لسده 122 رلم المادون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت "

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

 ( الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما

 ( الفردشاٌز)  التجارٌة العبلمات استؽبلل حك "

 اول لسم - عارؾ السبلم عبد ش  181:  بجهة ، والكافٌترٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة "

 عدا)  المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم  ،  شركة   Home Station Lounge الكافٌهات و للمطاعم لودج استٌشن هوم -  37

  أواي والتٌن المؤكوالت أدواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة

 . االلكترودٌة وااللعاب الترفٌهٌة االماكن وتشؽٌل إدارة "

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

(  الكحولٌة عدا)  المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم عن ، 17226 برلم 22212525 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

  أواي والتٌن المؤكوالت أدواع جمٌع وتمدٌم

 . االلكترودٌة وااللعاب الترفٌهٌة االماكن وتشؽٌل إدارة "

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 اول لسم - عارؾ السبلم عبد ش  181: 

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   FutVentures االعمال لحاضدات فٌوتفدتشرز -  38

 . أدواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌادات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترودٌة المعلومات ودظم البٌادات لواعد وإدشاء والتطبٌمات البرامج وإدتاج تصمٌم أعمال "

 . اإللكترودٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌادات إدخال "

 . اإلدتردت وخدمات االتصاالت  "

 . األعمال رٌادة ودعم التكدولوجٌة األعمال حاضدات  "

  

   مالها ،رأس   البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، رٌةالسا والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

  - هو الشركة ؼرض عن ، 17119 برلم 22212524 فى ،لٌدت 1222220222

 . أدواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌادات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترودٌة المعلومات ودظم البٌادات لواعد وإدشاء والتطبٌمات البرامج وإدتاج تصمٌم أعمال "

 . اإللكترودٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌادات إدخال "

 . اإلدتردت وخدمات االتصاالت  "

 . األعمال رٌادة ودعم التكدولوجٌة األعمال حاضدات  "

  

 جمال شارع 436:  بجهة ، البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 - المددرة - الداصر عبد

 . األدشطة هذه لممارسة  ،  شركة   FutVentures االعمال لحاضدات فٌوتفدتشرز -  39

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . األدشطة هذه لممارسة عن ، 17119 برلم 22212524 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - المددرة - الداصر عبد جمال شارع 436: 

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   MADAR Egypt للبرمجٌات مصر مدار -  42

 . البرامج وإدتاج تصمٌم

 . أدواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌادات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترودٌة المعلومات ودظم البٌادات لواعد وإدشاء والتطبٌمات البرامج وإدتاج تصمٌم أعمال "

 . وبٌادات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترودً المحتوى إدتاج "

 اإللكترودٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌادات إدخال "

   مالها ،رأس   البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

  هو الشركة ؼرض عن ، 17158 برلم 22212511 فى ،لٌدت 12222220222

 . البرامج وإدتاج تصمٌم

 . أدواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌادات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 . علٌها والتدرٌب اوتشؽٌله اإللكترودٌة المعلومات ودظم البٌادات لواعد وإدشاء والتطبٌمات البرامج وإدتاج تصمٌم أعمال "

 . وبٌادات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترودً المحتوى إدتاج "

 اإللكترودٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌادات إدخال "

 - الفتح ش 35:  بجهة ، البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 - 12 شمة الرابع الدور - الكردن مول بجوار - فلٌمدج

 . األدشطة هذه لممارسة  ،  شركة   MADAR Egypt للبرمجٌات مصر مدار -  41

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . األدشطة هذه لممارسة عن ، 17158 برلم 22212511 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - 12 شمة الرابع الدور - الكردن مول بجوار - فلٌمدج - الفتح ش 35: 

 :  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Bids Line Technology تكدولوجى الٌن بٌدز -  42

 ومراكز اإللكترودٌات، وتطوٌر وتصمٌم صداعٌة أدشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكدولوجٌا صداعة  

 . التكدولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأدشطة البٌادات،

 . أدواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌادات ولواعد جٌاتللبرم والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال  

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترودٌة المعلومات ودظم البٌادات لواعد وإدشاء والتطبٌمات البرامج وإدتاج تصمٌم أعمال  

 فى ،لٌدت 2222220222   مالها ،رأس.   وبٌادات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترودً المحتوى إدتاج  

 :  هو الشركة ؼرض عن ، 17182 برلم 22212519



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ومراكز اإللكترودٌات، وتطوٌر وتصمٌم صداعٌة أدشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكدولوجٌا صداعة  

 . التكدولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأدشطة البٌادات،

 . أدواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌادات ولواعد مجٌاتللبر والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال  

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترودٌة المعلومات ودظم البٌادات لواعد وإدشاء والتطبٌمات البرامج وإدتاج تصمٌم أعمال  

 - مصر محطة - فهمى حسٌن ش 7:  بجهة ،. وبٌادات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترودً المحتوى إدتاج  

   ،  شركة   Bids Line Technology تكدولوجى الٌن بٌدز -  43

 . اإللكترودٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌادات إدخال  

 . البٌادات وتداول ودمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال  

 . البٌادات وتداول دمل شبكات وإدارة تدفٌذ  

 . اإلدتردت وخدمات االتصاالت  

 . الصداعٌة والرسوم والدماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات   

 على الحصول بعد الصداعٌة واأللمار والبلسلكٌة السلكٌة االتصاالت وشبكات محطات وصٌادة وتشؽٌل إدارة أو إلامة  

 عن ، 17182 برلم 22212519 فى ،لٌدت 2222220222   مالها ،رأس   ةاإلذاع ذلن ٌشمل وال المعدٌة الجهات من ترخٌص

 . اإللكترودٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌادات إدخال

 . البٌادات وتداول ودمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال  

 . البٌادات وتداول دمل شبكات وإدارة تدفٌذ  

 . اإلدتردت وخدمات االتصاالت  

 . الصداعٌة والرسوم والدماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات   

 على الحصول بعد الصداعٌة واأللمار والبلسلكٌة السلكٌة االتصاالت وشبكات محطات وصٌادة وتشؽٌل إدارة أو إلامة  

 - مصر محطة - فهمى حسٌن ش 7:  بجهة ، اإلذاعة ذلن ٌشمل وال المعدٌة الجهات من ترخٌص

 . والتلٌفزٌون  ،  شركة   Bids Line Technology تكدولوجى الٌن بٌدز -  44

 بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التً والمشروعات التدمٌة، أجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات  

 . الحدٌثة التكدولوجٌا ومشروعات

 المحتوى رلمدة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌادات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األدشطة  

 .والفدً والثمافً العلمً

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 22212519 فى ،لٌدت 2222220222   مالها ،رأس   التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 . والتلٌفزٌون عن ، 17182 برلم

 بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التً والمشروعات التدمٌة، أجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات  

 . الحدٌثة التكدولوجٌا ومشروعات

 المحتوى رلمدة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌادات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األدشطة  

 .والفدً والثمافً العلمً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 - مصر محطة - فهمى حسٌن ش 7:  بجهة ، التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 تحمٌك على تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول  ،  شركة   Bids Line Technology تكدولوجى الٌن بٌدز -  45

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها

 على تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول عن ، 17182 برلم 22212519 فى ،لٌدت 2222220222   مالها ،رأس  

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - مصر محطة - فهمى حسٌن ش 7: 

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Alexandria for industry and storage التخزٌن و للصداعة اسكددرٌة -  46

 2217 لسدة 72 لادون داخل أدشطة

 الؽذائٌة المواد لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة "

 الببلستٌن لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة "

 الجاهزة المبلبس لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة "

 االخشاب لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة "

  

 2217 لسدة 72 لادون خارج أدشطة

 (.الخطرة والمواد الكٌماوٌات مخازن عدا) المستودعات و المخازن وإستؽبلل التخزٌن بؤعمال المٌام "

 ،رأس   حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

  - هو الشركة ؼرض عن ، 17184 برلم 22212519 فى ،لٌدت 2222220222   مالها

 2217 لسدة 72 لادون داخل أدشطة

 الؽذائٌة المواد لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة "

 الببلستٌن لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة "

 الجاهزة المبلبس لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة "

 االخشاب لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة "

  

 2217 لسدة 72 لادون خارج أدشطة

 (.الخطرة والمواد الكٌماوٌات مخازن عدا) المستودعات و المخازن وإستؽبلل التخزٌن بؤعمال المٌام "

:  بجهة ، حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 اول - المادر عبد زاوٌه مدخل طرٌك اول

 الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم  ،  شركة   Alexandria for industry and storage التخزٌن و للصداعة اسكددرٌة -  47

 األدشطة تمتع عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار مادونب الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 .التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم عن ، 17184 برلم 22212519 فى ،لٌدت 2222220222

 إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة

 .التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 اول - المادر عبد زاوٌه مدخل طرٌك

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   M.B.A الجاهزة للمبلبس اٌه بى ام -  48

 الجاهزة المبلبس لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامة  

 الجدٌدة العمرادٌة والمجتمعات الدائٌة بالمداطك الجاهزة للمبلبس والتجزئة الجملة تجارة  

  التصدٌر  

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام

 عن ، 17217 برلم 22212524 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع

 : هو الشركة ؼرض

 الجاهزة المبلبس لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامة  

 الجدٌدة العمرادٌة والمجتمعات الدائٌة بالمداطك الجاهزة للمبلبس والتجزئة الجملة تجارة  

  التصدٌر  

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد االلتزام مع

 عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع حك ٌسمط الشرط بهذا االلتزام

 - سابما االهرام ومصدع الكاتب دبٌل مصدع بجوار  االسبلم شارع خلؾ:  بجهة ، إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع

 . التدفٌذٌة وببلئحته  به الوارده والحوافز بالضمادات  ،  شركة   M.B.A الجاهزة للمبلبس اٌه بى ام -  49

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن 

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . التدفٌذٌة وببلئحته  به الوارده والحوافز بالضمادات عن ، 17217 برلم 22212524 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن 

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - سابما االهرام ومصدع الكاتب دبٌل مصدع بجوار  االسبلم شارع خلؾ: 

 فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً  ،  شركة   Smart Pro الذاتً االحتراؾ -  52

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً عن ، 17122 برلم 22212524 فى ،لٌدت 195220222   مالها ،رأس  

 ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على

 - سبورتدج - لٌر أبو ش من متفرع عبلم احمد ش 11:  بجهة

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Smart Pro الذاتً االحتراؾ -  51

 2217 لسدة 72 لادون داخل أدشطة

 . أدواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌادات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترودٌة المعلومات ودظم البٌادات لواعد وإدشاء والتطبٌمات البرامج وإدتاج تصمٌم أعمال "

 . توبٌادا وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترودً المحتوى إدتاج "

 .اإللكترودٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌادات إدخال "

 . أدواعها بمختلؾ الحاسبات لدظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

  - هو الشركة ؼرض عن ، 17122 برلم 22212524 فى ،لٌدت 195220222   مالها ،رأس   وتطوٌر إدتاج "

 2217 لسدة 72 لادون داخل أدشطة

 . أدواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌادات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترودٌة المعلومات ودظم البٌادات لواعد وإدشاء والتطبٌمات البرامج وإدتاج تصمٌم أعمال "

 . وبٌادات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترودً المحتوى إدتاج "

 .اإللكترودٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌادات إدخال "

 . أدواعها بمختلؾ الحاسبات لدظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 - سبورتدج - لٌر أبو ش من متفرع عبلم احمد ش 11:  بجهة ، وتطوٌر إدتاج "

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة الدظم  ،  شركة   Smart Pro الذاتً االحتراؾ -  52

 الصداعٌة والرسوم والدماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات "

 المحتوى رلمدة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌادات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األدشطة "

 .والفدً والثمافً العلمً

 .وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إدشاء "

 2217 لسدة 72 لادون خارج أدشطة

 ( فردشاٌز) التجارٌة العبلمات استؽبلل حك "

 والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة الدظم عن ، 17122 برلم 22212524 فى ،لٌدت 195220222   مالها ،رأس   تمدٌم "

 . علٌها

 الصداعٌة والرسوم والدماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات "

 المحتوى رلمدة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌادات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األدشطة "

 .فدًوال والثمافً العلمً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إدشاء "

 2217 لسدة 72 لادون خارج أدشطة

 ( فردشاٌز) التجارٌة العبلمات استؽبلل حك "

 - سبورتدج - لٌر أبو ش من متفرع عبلم احمد ش 11:  بجهة ، تمدٌم "

 المادودٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات  ،  شركة   Smart Pro الذاتً االحتراؾ -  53

 الدشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 ( التدفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات

 العلمٌة األبحاث و الجدوى دراسات اعداد "

 الهددسٌة التصمٌمات اعداد "

 22212524 فى ،لٌدت 195220222   مالها ،رأس   الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 والدراسات واالستشارات المادودٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات عن ، 17122 برلم

 فى العاملة الشركات الدشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم المتعلمة

 ( التدفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة وراقاال مجال

 العلمٌة األبحاث و الجدوى دراسات اعداد "

 الهددسٌة التصمٌمات اعداد "

 - لٌر أبو ش من متفرع عبلم احمد ش 11:  بجهة ، الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 - سبورتدج

 الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون  ،  شركة   Smart Pro الذاتً االحتراؾ -  54

 األدشطة تمتع عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 .التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 برلم 22212524 فى ،لٌدت 195220222   مالها ،رأس   وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون عن ، 17122

 إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج دشطةاأل تمتع عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة

 .التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 سبورتدج - لٌر أبو ش من متفرع عبلم احمد ش 11:  بجهة ، وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

- 

  كومبادى جلوبال روٌال سى جى أر -  55

RGC Royal Global Company   هو الشركة ؼرض  ،  شركة : 

 .لادودا به مسموح هو فٌما التصدٌر عموم-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .العمومٌة التورٌدات-

 .لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17122 برلم 22212524 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 .لادودا به مسموح هو فٌما التصدٌر عموم-

 .العمومٌة التورٌدات-

 .لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة-

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 لسم- االسمدت شركة خلؾ الممر وادى سالم دمحم ش 732: 

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً أو  ،  شركة   المشروعات إلدارة دى إٌه إم -  56

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج

 أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً أو عن ، 17186 برلم 22212519 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 بمشروع 32و 31 الوحدة: :  بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً

 - فاروس جامعة  امام 2 البحٌرة

 ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة  ،  شركة   والباردة الساخدة والمشروبات المؤكوالت لتمدٌم الفراعدة مطعم -  57

 . المادون

.  المادون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة عن ، 17214 برلم 22212524 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 -العصافرة- دومادٌوس و مكسٌموس كدٌسة امام االحد الواحد شارع داصٌة 45 ش 1 رلم عمار:  بجهة ،

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والباردة الساخدة والمشروبات المؤكوالت لتمدٌم الفراعدة مطعم -  58

 ( الكحولٌة عدا) والباردة الساخدة المشروبات و اواى التٌن و المؤكوالت أدواع جمٌع لتمدٌم(  ثابت) مطعم  تشؽٌل و الامة "

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

   مالها ،رأس   إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 :هو الشركة ؼرض عن ، 17214 برلم 22212524 فى ،لٌدت 522220222

 ( الكحولٌة عدا) والباردة الساخدة المشروبات و اواى التٌن و المؤكوالت أدواع جمٌع لتمدٌم(  ثابت) مطعم  تشؽٌل و الامة "

  شطةاألد هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 ش 1 رلم عمار:  بجهة ، إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 -العصافرة- دومادٌوس و مكسٌموس كدٌسة امام االحد الواحد شارع داصٌة 45



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Red Line Group Egypt اٌجٌبت جروب الٌن رٌد -  59

 العامة المماوالت "

 العمومٌة التورٌدات "

 التصدٌر عموم "

 البحرى الشحن خدمات تمدٌم "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  

  هو الشركة ؼرض عن ، 17221 برلم 22212525 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 العامة المماوالت "

 العمومٌة التورٌدات "

 التصدٌر عموم "

 البحرى الشحن خدمات تمدٌم "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - افددى دوح شارع 8: 

 

 والتصدٌر واالستٌراد اللوجٌستٌة للخدمات إٌجٌبت مارٌن الجدرال -  62

General Marine Egypt for Logistics Services, Import and Export   هو الشركة ؼرض  ،  شركة  

 البرى الدمل دشاط مزاولة ٌتم وال) اللوجٌستٌة الخدمات و الشحن و  الدولى و الداخلى للبضائع البرى الدمل خدمات تمدٌم "

 المٌد بعد اال خارجه او المصرى المطر داخل الدمل وخدمات والمهمات(   الدولى - الداخلى)  اوالبضائع( الدولى  - الداخلى) للركاب

 .(والدولى الداخلى البرى الدمل تدظٌم جهاز من الدشاط بمزاولة التراخٌص واستخراج الداللٌن بسجل

  للبضائع الجوى و البحرى الشحن "

  العمومٌة التورٌدات "

  البحرٌة التورٌدات "

 الشركة ؼرض عن ، 17185 برلم 22212519 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   المواد و البداء مواد تورٌد "

  هو

 البرى الدمل دشاط مزاولة ٌتم وال) اللوجٌستٌة الخدمات و الشحن و  الدولى و الداخلى للبضائع البرى الدمل خدمات تمدٌم "

 المٌد بعد اال خارجه او المصرى المطر داخل الدمل وخدمات والمهمات(   الدولى - الداخلى)  اوالبضائع( الدولى  - الداخلى) للركاب

 .(والدولى الداخلى البرى الدمل تدظٌم جهاز من الدشاط بمزاولة التراخٌص واستخراج الداللٌن بسجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  للبضائع الجوى و البحرى الشحن "

  العمومٌة التورٌدات "

  البحرٌة التورٌدات "

 -  الرمل محطة - سٌزوسترٌس شارع 5:  بجهة ، المواد و البداء مواد تورٌد "

 والتصدٌر واالستٌراد اللوجٌستٌة للخدمات إٌجٌبت مارٌن الجدرال -  61

General Marine Egypt for Logistics Services, Import and Export   الكهربائٌة التورٌدات و الؽذائٌة  ،  شركة 

  السفن تموٌن "

 السفن مخلفات شراء و بٌع "

 السفن مبلن تمثٌل "

 والمتكاملة العامة المماوالت "

 السفن وتشؽٌل إدارة "

 المصرٌة الموادى كافة فً باسمهم التعامل و السفن مبلن تمثٌل "

 االعمال رجال خدمات تمدٌم "

 صٌادة مركز إدشاء دون) البحرٌة والمعدات والماطرات والحاوٌات السفن وتدظٌؾ وصٌادة وإستئجار وإٌجار وشراء بٌع "

 التموٌلً التؤجٌر عدا وفٌما

 البحرٌة الوحدات و السفن تطمٌم و البحاره تشؽٌل "

 و الؽذائٌة عن ، 17185 برلم 22212519 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   التخلٌص أعمال بكافه  المٌام "

 الكهربائٌة التورٌدات

  السفن تموٌن "

 السفن مخلفات شراء و بٌع "

 السفن مبلن تمثٌل "

 والمتكاملة العامة المماوالت "

 السفن وتشؽٌل إدارة "

 المصرٌة الموادى كافة فً باسمهم التعامل و السفن مبلن تمثٌل "

 االعمال رجال خدمات تمدٌم "

 صٌادة مركز إدشاء دون) البحرٌة والمعدات والماطرات والحاوٌات السفن وتدظٌؾ وصٌادة وإستئجار وإٌجار وشراء بٌع "

 التموٌلً التؤجٌر عدا وفٌما

 البحرٌة الوحدات و السفن تطمٌم و البحاره تشؽٌل "

 -  الرمل محطة - سٌزوسترٌس شارع 5:  بجهة ، التخلٌص أعمال بكافه  المٌام "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتصدٌر واالستٌراد اللوجٌستٌة للخدمات إٌجٌبت مارٌن الجدرال -  62

General Marine Egypt for Logistics Services, Import and Export   البلزمة التراخٌص استصدار  ،  شركة 

 . األدشطة هذه لممارسة

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار عن ، 17185 برلم 22212519 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 -  الرمل محطة - سٌزوسترٌس شارع 5: 

 والتصدٌر واالستٌراد اللوجٌستٌة للخدمات إٌجٌبت مارٌن الجدرال -  63

General Marine Egypt for Logistics Services, Import and Export   المجمعة والبوالص الجمركً  ،  شركة. 

 التجارٌة السبلسل و المحبلت إدارة "

  االضرار وتمدٌر البضائع ومعاٌدة والفحص التفتٌش "

 .حكومٌة الؽٌر الجهات امام اإلدارٌة اإلجراءات ادهاء فً الوساطة "

  والتعوٌض الحماٌة دوادى تمثٌل "

 الكٌماوٌات مخازن عدا) الجمركٌة الدائرة خارج و داخل العامة البضائع و للحاوٌات المستودعات و التخزٌن بؤعمال المٌام "

 (.الخطرة والمواد

   والمواعٌن والصدادل الماطرة اللدشات تمدٌم - السفن على الحاوٌات وتثبٌت فن) وتشمل البحرٌة األشؽال بؤعمال المٌام "

 .المجمعة والبوالص الجمركً عن ، 17185 برلم 22212519 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس

 التجارٌة لالسبلس و المحبلت إدارة "

  االضرار وتمدٌر البضائع ومعاٌدة والفحص التفتٌش "

 .حكومٌة الؽٌر الجهات امام اإلدارٌة اإلجراءات ادهاء فً الوساطة "

  والتعوٌض الحماٌة دوادى تمثٌل "

 الكٌماوٌات مخازن عدا) الجمركٌة الدائرة خارج و داخل العامة البضائع و للحاوٌات المستودعات و التخزٌن بؤعمال المٌام "

 (.الخطرة والمواد

 ، والمواعٌن والصدادل الماطرة اللدشات تمدٌم - السفن على الحاوٌات وتثبٌت فن) وتشمل البحرٌة األشؽال بؤعمال المٌام "

 -  الرمل محطة - سٌزوسترٌس شارع 5:  بجهة

 والتصدٌر واالستٌراد اللوجٌستٌة للخدمات إٌجٌبت مارٌن الجدرال -  64

General Marine Egypt for Logistics Services, Import and Export   تعتٌك - السفن عدابر دظافة أعمال -  ،  شركة 

 (السفن وتطمٌم تموٌن - للسفن والمراشمة الدهان أعمال - المختلفة البرٌة الدمل وسائل وعلى بالساحات البضائع وتستٌؾ وتحمٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وال ،  التجارٌة الوكالة اعمال تدظٌم شان فى 1982 لسده 122 رلم المادون باحكام ركةالش تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت "

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

 (  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما

 الشاحدٌن وكبلء "

 - السفن عدابر دظافة أعمال - عن ، 17185 برلم 22212519 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   االستٌراد "

 وتطمٌم تموٌن - للسفن والمراشمة الدهان أعمال - المختلفة البرٌة الدمل وسائل وعلى بالساحات البضائع وتستٌؾ وتحمٌل تعتٌك

 (السفن

 وال ،  التجارٌة الوكالة اعمال تدظٌم شان فى 1982 لسده 122 رلم المادون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت "

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

 (  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما

 الشاحدٌن وكبلء "

 -  الرمل محطة - سٌزوسترٌس شارع 5:  بجهة ، االستٌراد "

 والتصدٌر واالستٌراد اللوجٌستٌة للخدمات إٌجٌبت مارٌن الجدرال -  65

General Marine Egypt for Logistics Services, Import and Export   باحكام الشركه تلتزم) التصدٌر و  ،  شركة 

 الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسده 121 رلم المادون

 (  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة البلزمة التراخٌص على

 أدواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى التٌن و المؤكوالت

  

 22212519 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 تؤسٌس ٌدشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسده 121 رلم المادون باحكام الشركه تلتزم) التصدٌر و عن ، 17185 برلم

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

 (  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام

 أدواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى التٌن و المؤكوالت

  

 -  الرمل محطة - سٌزوسترٌس شارع 5:  بجهة ، وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 وتجهٌز استصبلح -1  ،  شركة   م.م.ذ.ش Gawhart Eldiblumasin الزراعى لبلستصبلح الدبلوماسٌٌن جوهره -  66

 تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط. المستصلحة االراضى واستزارع. لبلستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى

 اكثر وذلن. )الؽمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصبلح الؼراض مخصصة االراضى

 رئٌس ولرار 2227 لسدة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما( فدان الؾ عشرٌن من والل فدان الؾ من

   مالها ،رأس   الحاصبلت وتؽلٌؾ وتعبئه وؼربله وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطه وتشؽٌل الامه--2. 2228 لسدة 356 رلم الجمهورٌة

 لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز استصبلح -1 عن ، 17222 برلم 22212523 فى ،لٌدت 1222220222

 االستصبلح الؼراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط. المستصلحة االراضى واستزارع. لبلستزراع

( فدان الؾ عشرٌن من والل فدان الؾ من اكثر وذلن. )الؽمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان ، واالستزراع

 الامه--2. 2228 لسدة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار 2227 لسدة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما

 ؾودص 19 كٌلو العامرٌه/  الرئٌسى المركز:  بجهة ، الحاصبلت وتؽلٌؾ وتعبئه وؼربله وتشمٌع وتدرٌج لفرز محطه وتشؽٌل

 -الجٌش شارع من متفرع-مطروح اسكددرٌه طرٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وتشؽٌل الامه-3.الزراعٌه  ،  شركة   م.م.ذ.ش Gawhart Eldiblumasin الزراعى لبلستصبلح الدبلوماسٌٌن جوهره -  67

 وتشؽٌل الامه-4.وتجمٌدها وتبرٌدها الؽذائٌه والمواد الصداعٌه والمدتجات الزراعٌه الحاصبلت بحفظ الخاصه والمحطات الثبلجات

 مالٌه حسابات بافراد الشركه وتلتزم.لادودا به مسموح هو فٌما التصدٌر عموم-5.الؽذائٌه المواد وتؽلٌؾ وتعبئه لتصدٌع مصدع

 لادون خارج االدشطه تمتع عدم مع التدفٌذٌه والئحته 2217 لسده 72 رلم االستثمار بمادون الوارده لبلدشطه مستمل مالى ومركز

 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   مارعاه مع. التدفٌذٌه وببلئحته به الوارده والحوافز بالضمادات الٌه المشار االستثمار

 والمدتجات الزراعٌه الحاصبلت بحفظ الخاصه والمحطات الثبلجات وتشؽٌل الامه-3.الزراعٌه عن ، 17222 برلم 22212523

 فٌما التصدٌر عموم-5.الؽذائٌه المواد وتؽلٌؾ وتعبئه لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامه-4.وتجمٌدها وتبرٌدها الؽذائٌه والمواد الصداعٌه

 لسده 72 رلم االستثمار بمادون الوارده لبلدشطه مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات بافراد الشركه وتلتزم.لادودا به مسموح هو

 التدفٌذٌه وببلئحته به الوارده والحوافز بالضمادات الٌه المشار الستثمارا لادون خارج االدشطه تمتع عدم مع التدفٌذٌه والئحته 2217

 -الجٌش شارع من متفرع-مطروح اسكددرٌه طرٌك ودصؾ 19 كٌلو العامرٌه/  الرئٌسى المركز:  بجهة ، مارعاه مع.

 واللوائح الموادٌن احكام  ،  شركة   م.م.ذ.ش Gawhart Eldiblumasin الزراعى لبلستصبلح الدبلوماسٌٌن جوهره -  68

 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس.  دشاطها لمباشره البلزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات

 البلزمه التراخٌص كافه على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموادٌن احكام عن ، 17222 برلم 22212523

 -الجٌش شارع من متفرع-مطروح اسكددرٌه طرٌك ودصؾ 19 كٌلو العامرٌه/  الرئٌسى المركز:  بجهة ،. دشاطها لمباشره

 ؼرض  ،  شركة   B.M.S Group For Consultancies And Services واالستشارات للخدمات جروب اس.ام.بى -  69

 :هو الشركة

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المادودٌة االستشارات وكذا المالٌه راقاالو باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم "

 مجال فى العاملة الشركات الدشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم

 ( التدفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة االوراق

  للمشروعات الجدوى دراسات اعداد "

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تدمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة "

 :هو الشركة ؼرض عن ، 17222 برلم 22212523 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   اعادة "

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المادودٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم "

 مجال فى العاملة الشركات الدشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم

 ( التدفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة االوراق

  للمشروعات الجدوى دراسات اعداد "

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تدمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة "

 -سموحه- البستان أبراج الدصر شارع 3:  بجهة ، اعادة "

 هٌكلة  ،  شركة   B.M.S Group For Consultancies And Services واالستشارات للخدمات جروب اس.ام.بى -  72

 .فمط االدارٌة الداحٌة من الشركات

 .الترجمة خدمات تمدٌم "

 ( الفددلٌة عدا) المشروعات إدارة "

 . بالشركات الجودة إدارة دظم تطبٌك "

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 522220222   مالها ،رأس   تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 .فمط االدارٌة الداحٌة من الشركات هٌكلة عن ، 17222 برلم 22212523 فى ،لٌدت

 .الترجمة خدمات تمدٌم "

 ( الفددلٌة عدا) المشروعات إدارة "

 . بالشركات الجودة إدارة دظم تطبٌك "

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 الدصر شارع 3:  بجهة ، تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 -سموحه- البستان أبراج

 شركة إلى  ،  شركة   B.M.S Group For Consultancies And Services واالستشارات للخدمات جروب اس.ام.بى -  71

 . المادون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من

 ألحكام طبما   كله وذلن أخرى عةطبٌ من شركة إلى عن ، 17222 برلم 22212523 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 -سموحه- البستان أبراج الدصر شارع 3:  بجهة ،.  المادون

 فٌبل:  بجهة ،  عن ، 17251 برلم 22212532 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس    ،  شركة   المحافظات حضادة -  72

 - عبده كفر- المصرى خلٌل ش 26 رلم الموافك جٌسوب شارع 7 رلم

 إلٌه المشار اإلستثمار لادون  ،  شركة   Agrisys Co.For Plastic Industries الببلستٌكٌة للصداعات سٌس اجرى -  73

 .  التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات

 والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار لادون عن ، 17136 برلم 22212525 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 العدوان فً الدشاط ممارسة ومولع المادودً ومحلها الشركة إلدارة الرئٌسى المركز ٌكون:  بجهة ،. التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده

 -(2 مرؼم) بمجمع( 136) رلم الوحدات:  اآلتى

 :هو الشركة رضؼ  ،  شركة   Agrisys Co.For Plastic Industries الببلستٌكٌة للصداعات سٌس اجرى -  74

 السبلمة أدوات ومستلزمات  بالتدمٌط الحدٌث بالري الخاصة الببلستٌكٌة المدتجات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة "

 البداء أدوات ومستلزمات الدواجن مزارع ومستلزمات

  التصدٌر عموم "

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 :هو الشركة ؼرض عن ، 17136 برلم 22212525 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   خارج األدشطة تمتع عدم

 السبلمة أدوات ومستلزمات  بالتدمٌط الحدٌث بالري الخاصة الببلستٌكٌة المدتجات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة "

 البداء أدوات ومستلزمات الدواجن مزارع ومستلزمات

  التصدٌر عموم "

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته ماراإلستث بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

:  اآلتى العدوان فً الدشاط ممارسة ومولع المادودً ومحلها الشركة إلدارة الرئٌسى المركز ٌكون:  بجهة ، خارج األدشطة تمتع عدم

 -(2 مرؼم) بمجمع( 136) رلم الوحدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الكافترٌات و الكافٌهات و المطاعم وتشؽٌل الدارة أم ادد اتش -  75

 أدواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

  اواى التٌن و المؤكوالت

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 22212529 فى ،لٌدت 122220222   مالها ،رأس   أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  هو الشركة ؼرض عن ، 17147 برلم

 أدواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

  اواى التٌن و المؤكوالت

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 الكائن بالعمار - األول بالبرج - االرضى الدور:  بجهة ، أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 اول - الجٌش طرٌك - 642 رلم األرض بمطعة

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها  ،  شركة   الكافترٌات و الكافٌهات و المطاعم وتشؽٌل الدارة أم ادد اتش -  76

 ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها عن ، 17147 برلم 22212529 فى ،لٌدت 122220222   مالها ،رأس  

 اول - الجٌش طرٌك - 642 رلم األرض بمطعة الكائن بالعمار - األول بالبرج - االرضى الدور:  بجهة

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الرٌفٌة والمؤكوالت للمشوٌات خالشٌ لرٌة -  77

 التٌن و المؤكوالت و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع جمٌع وتجهٌز لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة

 ( التصدٌع عدا فٌما) اواى

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 برلم 22212524 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17229

 التٌن و المؤكوالت و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع جمٌع وتجهٌز لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة

 ( التصدٌع عدا فٌما) اواى

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بعد- العرب برج طرٌك الكافورى طرٌك 1205 الكٌلو:  بجهة ، تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 العامرٌة- التعاون بدزٌدة

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها  ،  شركة   الرٌفٌة والمؤكوالت للمشوٌات الشٌخ لرٌة -  78

 المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو ٌهاتشتر أو فٌها عن ، 17229 برلم 22212524 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 العامرٌة- التعاون بدزٌدة بعد- العرب برج طرٌك الكافورى طرٌك 1205 الكٌلو:  بجهة ،. 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Apex الطبٌه للخدمات اٌبٌكس -  79



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) والتداخلٌة التشخٌصٌة االشعه مجال فى االستشارات تمدٌم  

 االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المادودٌة

 والئحته المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات الدشطة المالٌة

 (التدفٌذٌة

 . االشعه فى متخصص طبى مركز تشؽٌل و ادارة  

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17211 برلم 22212524 فى ،لٌدت 222220222   مالها ،رأس   الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) والتداخلٌة التشخٌصٌة االشعه مجال فى االستشارات تمدٌم  

 االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المادودٌة

 والئحته المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات الدشطة المالٌة

 (التدفٌذٌة

 . االشعه فى متخصص طبى مركز تشؽٌل و ادارة  

 - العجمى - ابوٌوسؾ - الخضراء الروضه مدخل أ61 االول الدور:  بجهة ، الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة   Apex الطبٌه للخدمات اٌبٌكس -  82

 . األدشطة

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح عن ، 17211 برلم 22212524 فى ،لٌدت 222220222   مالها ،رأس  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - العجمى - ابوٌوسؾ - الخضراء الروضه مدخل أ61 االول الدور: 

   ،  شركة   V 12 السٌارات لتجارة 12 فى -  81

 السٌارات تجارة:  هو الشركة ؼرض

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 السٌارات تجارة:  هو الشركة ؼرض عن ، 17154 برلم 22212512 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - كٌلوباترا - الحرٌة طرٌك 311: 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Nobox Productions بروداكشن دوبوكس -  82

 . العامة الحفبلت وتشؽٌل وتدظٌم إلامة "

 .المبلعب إدارة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17179 برلم 22212518 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 . العامة الحفبلت وتشؽٌل وتدظٌم إلامة "

 .المبلعب إدارة "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 لوران -الحرٌة طرٌك- التاسع الدور-696 رلم مبدى: 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Global Elite Crew For Consultation لبلستشارات كرو اٌلٌت جلوبال -  83

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تدمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة -

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المادودٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم -

 مجال فى العاملة الشركات الدشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم

 ( التدفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة االوراق

 ؼرض عن ، 17197 برلم 22212523 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 : هو الشركة

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تدمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة -

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المادودٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم -

 مجال فى العاملة الشركات الدشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم

 ( التدفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة االوراق

 - سموحه - الجمعٌات تمسٌم 5 ش 49:  بجهة ، واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 وبشرط ، السارٌة والمرارات  ،  شركة   Global Elite Crew For Consultation لبلستشارات كرو اٌلٌت جلوبال -  84

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

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

  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات عن ، 17197 برلم 22212523 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة

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

:  بجهة ، المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - سموحه - الجمعٌات تمسٌم 5 ش 49

 (3) مادة  ،  شركة   المماوالت وعموم الهددسٌة لبلستشارات البرهان -  85

 : هو الشركة ؼرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . المماوالت عموم  

 .والتشطٌبات الدٌكور باعمال المٌام  

 واالستشارات المادودٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهددسٌة االستشارات تمدٌم  

 الشركات الدشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات

 ( التدفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة

 .التصدٌر عموم  

 (3) مادة عن ، 17228 برلم 22212524 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   اإلخبلل دون وذلن

 : هو الشركة ؼرض

 . المماوالت عموم  

 .والتشطٌبات الدٌكور باعمال المٌام  

 واالستشارات المادودٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهددسٌة االستشارات تمدٌم  

 الشركات الدشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات

 ( التدفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة

 .التصدٌر عموم  

 - زؼلول سعد ش  28:  بجهة ، اإلخبلل دون وذلن

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام  ،  شركة   المماوالت وعموم الهددسٌة لبلستشارات البرهان -  86

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام عن ، 17228 برلم 22212524 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - زؼلول سعد ش  28: 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   المعلومات لتكدولوجٌا تكامل -  87

 : 2217 لسدة 72ق  اخلد من أدشطة

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترودٌة المعلومات ودظم البٌادات لواعد وإدشاء والتطبٌمات البرامج وإدتاج تصمٌم أعمال "

 . وبٌادات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترودً المحتوى إدتاج "

 . اإللكترودٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌادات إدخال "

 : اآللٌة الحاسبات معدات وإدتاج تصمٌم "

 . أدواعها بمختلؾ الحاسبات لدظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة الدظم وتطوٌر إدتاج "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17223 برلم 22212525 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   تصمٌم "

 : 2217 لسدة 72ق  داخل من أدشطة

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها اإللكترودٌة المعلومات ودظم البٌادات لواعد وإدشاء والتطبٌمات البرامج وإدتاج تصمٌم أعمال "

 . وبٌادات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترودً المحتوى إدتاج "

 . اإللكترودٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌادات إدخال "

 : اآللٌة الحاسبات معدات وإدتاج مٌمتص "

 . أدواعها بمختلؾ الحاسبات لدظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة الدظم وتطوٌر إدتاج "

 - 527 رلم شمة الخامس الدور-تبارن أبراج- المفتش شارع 32:  بجهة ، تصمٌم "

 : واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البدٌة مشروعات وإدارة وتدفٌذ  ،  شركة   المعلومات لتكدولوجٌا تكامل -  88

 . البٌادات وتداول ودمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . البٌادات وتداول دمل شبكات وإدارة تدفٌذ "

 . اإلدتردت وخدمات االتصاالت "

 . الصداعٌة والرسوم والدماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات "

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إدشاء "

 : 2217 لسدة 72ق خارج من أدشطة

 وإدارة وتدفٌذ عن ، 17223 مبرل 22212525 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   الخاصة األجهزة تجارة "

 : واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البدٌة مشروعات

 . البٌادات وتداول ودمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال "

 . البٌادات وتداول دمل شبكات وإدارة تدفٌذ "

 . اإلدتردت وخدمات االتصاالت "

 . الصداعٌة والرسوم والدماذج االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات "

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إدشاء "

 : 2217 لسدة 72ق خارج من أدشطة

 - 527 رلم شمة الخامس الدور-تبارن أبراج- المفتش شارع 32:  بجهة ، الخاصة األجهزة تجارة "

 .ومستلزماتها المرالبة وكامٌرات والسٌرفرات بالكمبٌوتر  ،  شركة   المعلومات لتكدولوجٌا تكامل -  89

 .وصٌادتها الكمبٌوتر شبكات تركٌب "

 .االدتردت عبر الكمبٌوتر برامج تسوٌك "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته ستثماراإل بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس   الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم

 .ومستلزماتها المرالبة وكامٌرات والسٌرفرات بالكمبٌوتر عن ، 17223 برلم 22212525

 .وصٌادتها الكمبٌوتر شبكات تركٌب "

 .االدتردت عبر الكمبٌوتر برامج تسوٌك "

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 الدور-تبارن أبراج- المفتش شارع 32:  بجهة ، الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم

 - 527 رلم شمة الخامس

 . التدفٌذٌة وببلئحته  به  ،  شركة   المعلومات لتكدولوجٌا تكامل -  92

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . التدفٌذٌة وببلئحته  به عن ، 17223 برلم 22212525 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - 527 رلم شمة الخامس الدور-تبارن أبراج- المفتش شارع 32: 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Silah التجارٌة والتوكٌبلت للتجارة صلة -  91

 . لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  

 . العمومٌة التورٌدات  

 وال ،  التجارٌه الوكاله اعمال تدظٌم شان فى 1982 لسده 122 رلم المادون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة التوكٌبلت  

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

 .  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما

  

 5222220222   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17194 برلم 22212522 فى ،لٌدت

 . لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة  

 . العمومٌة التورٌدات  

 وال ،  التجارٌه الوكاله اعمال تدظٌم شان فى 1982 لسده 122 رلم المادون باحكام الشركه تلتزم. التجارٌة التوكٌبلت  

 المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة البلزمة التراخٌص على صولالح بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشئ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما

  

 بشر سٌدي - الماهرة ش 4:  بجهة ، التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 لسم - لبلً

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة  ،  شركة   Silah التجارٌة والتوكٌبلت للتجارة صلة -  92

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة عن ، 17194 برلم 22212522 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 لسم - لبلً بشر سٌدي - الماهرة ش 4: 

 فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد  ،  شركة   AL EZZ Typical Clinics Co   الدموذجٌة العز عٌادات -  93

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج

 فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد عن ، 17199 برلم 22212523 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

 - الرئٌسى البٌطاش شارع 24:  بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج

 لسم - العجمى - علوى األول الدور

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   AL EZZ Typical Clinics Co   الدموذجٌة العز عٌادات -  94

 اللٌزر و التجمٌل و الجلدٌة فً متخصص طبى مركز وتشؽٌل إلامة "

 العبلجٌة التؽذٌة فً متخصص بىط مركز وتشؽٌل إلامة  "

 .لها التشخٌصٌة او العبلجٌة او الطبٌة الخدمة تمدٌم ٌتم التً الحاالت من بالمجان سدوٌا%( 12) تمدم ان بشرط

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

  - هو الشركة ؼرض عن ، 17199 برلم 22212523 فى ،لٌدت 12222220222

 اللٌزر و التجمٌل و الجلدٌة فً متخصص طبى مركز وتشؽٌل إلامة "

 العبلجٌة التؽذٌة فً متخصص طبى مركز وتشؽٌل إلامة  "

 .لها التشخٌصٌة او العبلجٌة او الطبٌة الخدمة تمدٌم ٌتم التً الحاالت من بالمجان سدوٌا%( 12) تمدم ان بشرط

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 شارع 24:  بجهة ، التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 لسم - العجمى - علوى األول الدور - الرئٌسى البٌطاش

 72 لادون داخل دشاط   ،  شركة.(   م.م.ذ.ش)  العمومٌة والمماوالت االراضى الستصبلح مصر مستمبل شركة -  95



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  -: ومدها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصبلح

 . لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح)  أ(

 . المستصلحة األراضً استزراع)  ب(

 فً الحدٌثة الري قطر تستخدم وأن واالستزراع، االستصبلح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 .2228 لسدة356 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار2227 لسدة352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما

 72 لادون خارج دشاط

 72 لادون داخل دشاط عن ، 17125 برلم 22212524 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   المماوالت

  -: ومدها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصبلح

 . لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح)  أ(

 . المستصلحة األراضً استزراع)  ب(

 فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصبلح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 .2228 لسدة356 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار2227 لسدة352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما

 72 لادون خارج دشاط

 -االرضى بالدور شمة - الحداوى مسجد شارع 14 العماررلم:  بجهة ، المماوالت

 العمومٌة  ،  شركة.(   م.م.ذ.ش)  العمومٌة والمماوالت االراضى الستصبلح مصر مستمبل شركة -  96

 فً و2217 لسدة72 رلم االستثمار بمادون الوارد للدشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على "

 عدم.2217 لسدة72 رلم االستثمار بمادون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام. عدم حالة

 بالمجاالت الوارد الدشاط ممارسة الشركة على المادون بذات الواردة الحوافز و بالضمادات االستثمار لادون خارج األدشطة تمتع

 تالمجاال تلن عن الخارج الدشاط لبل التدفٌذٌه الئحته و2217 لسدة72 رلم بمادون علٌها المدصوص

  

 العمومٌة عن ، 17125 برلم 22212524 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 فً و2217 لسدة72 رلم االستثمار بمادون الوارد للدشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على "

 عدم.2217 لسدة72 رلم االستثمار بمادون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام. عدم حالة

 بالمجاالت الوارد الدشاط ممارسة الشركة على المادون بذات الواردة الحوافز و بالضمادات االستثمار لادون خارج األدشطة تمتع

 شارع 14 العماررلم:  بجهة ، المجاالت تلن عن الخارج الدشاط لبل التدفٌذٌه الئحته و2217 لسدة72 رلم بمادون علٌها المدصوص

 -االرضى بالدور شمة - الحداوى مسجد

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Health Store ستور هٌلث -  97

 العمومٌة التورٌدات "

 واالعشاب والمطهرات الخاصة واألؼذٌة الؽذائٌة والمكمبلت والفٌتامٌدات التجمٌل ومستحضرات األدوٌة وتوزٌع تجارة "

 .الؽٌر لدى سبك ما وتصدٌع الطبٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .لادودا به مسموح هو فٌما التصدٌر عموم "

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

   

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

 :هو الشركة ؼرض عن ، 17164 برلم 22212517 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس

 العمومٌة التورٌدات "

 واالعشاب والمطهرات الخاصة واألؼذٌة الؽذائٌة والمكمبلت والفٌتامٌدات التجمٌل ومستحضرات األدوٌة وتوزٌع تجارة "

 .الؽٌر لدى سبك ما وتصدٌع الطبٌة

 .لادودا به مسموح هو فٌما التصدٌر عموم "

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

   

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

 الفلكى الملن 16 ش من متفرع 23:  بجهة

 أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك  ،  شركة   Health Store ستور هٌلث -  98

 . المادون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها

 أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك عن ، 17164 برلم 22212517 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 من متفرع 23:  بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج

 الفلكى الملن 16 ش

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   International Bakery Food لؤلؼذٌة الدولٌة مخبوزات -  99

 . افردجى مخبز وتشؽٌل إلامة "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17181 برلم 22212519 فى ،لٌدت 322220222   مالها ،رأس  

 . افردجى مخبز وتشؽٌل إلامة "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - حجازى عزبة- فودز فاٌن شركة بجوار- اإلخبلص شارع: 

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Basilico بازٌلٌكو -  122

 أدواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

  اواى التٌن و المؤكوالت

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  هو الشركة ؼرض عن ، 17138 برلم 22212526 فى ،لٌدت 2222220222   مالها ،رأس  

 أدواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

  اواى التٌن و المؤكوالت

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

:  بجهة ، المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 -  الفراعدة - خلٌل المدعم عبد شارع 14

 والتسالى كرٌم واالٌس بالبن واالرز العصائر بٌع: هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والتسالى للعصائر مٌكس هادى -  121

 . والبسكوٌت

  األدشطة هذه لممارسة مةالبلز التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن 

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

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . المادون ألحكام طبما   كله وذلن

 واالٌس بالبن واالرز العصائر بٌع: هو الشركة ؼرض عن ، 17149 برلم 22212529 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . والبسكوٌت والتسالى كرٌم

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن 

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

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 برج - 15,16 باكٌه 8 رلم محل( كرٌر) الشمالى الساحل طرٌك 42 ن 1 اتوبٌستا مول:  بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   كله وذلن

 - العرب

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   M.A.S.A Corporation والتجاره للتصدٌع كوربٌرٌشن إٌه إس إٌه إم -  122

 .وتجارتها والطباعة للصباؼة البلزمة والمواد الكٌماوٌات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامة  

 .التصدٌر  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17191 برلم 22212522 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 .وتجارتها والطباعة للصباؼة البلزمة والمواد الكٌماوٌات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامة  

 .التصدٌر  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - ارسطو ش 18: 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Wazaaly For Distribution للتوزٌع وزعلى -  123

 . الؽذائٌة المواد وتوزٌع تورٌد "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17216 برلم 22212524 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 . الؽذائٌة المواد وتوزٌع تورٌد "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 -البٌطاش- العجمى- العسل شهر-السبلم-اللإلإه عمارة: 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Hydra للمماوالت هٌدرا -  124

 .العامة المماوالت "

 .العمومٌة التورٌدات "

 .لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17126 برلم 22212524 فى ،لٌدت 2222220222   مالها ،رأس  

 .العامة المماوالت "

 .العمومٌة التورٌدات "

 .لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة "

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 -االلى المخبز فوق- 8 ابٌس: 

   ،  شركة   ببلست الوادى -  125



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 :72 لادون ادشطة-

 .الببلستٌكٌة المدتجات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامة-

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

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

 الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 2228لسدة 356 الجمهورٌةرلم ولراررئٌس 2227 لسدة 352 رلم ءالوزرا لراررئٌس الصادربها المداطك عدا فٌما

- عن ، 17173 برلم 22212518 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس   إلدتاج ذلن كان سواء الحٌوادات أدواع جمٌع تربٌة

 :72 لادون ادشطة

 .الببلستٌكٌة المدتجات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامة-

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

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

 الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 2228لسدة 356 الجمهورٌةرلم ولراررئٌس 2227 لسدة 352 رلم الوزراء لراررئٌس الصادربها المداطك عدا فٌما

 الصداعٌه المدطمه ج91 رلم المطعه:  بجهة ، إلدتاج ذلن كان سواء الحٌوادات أدواع جمٌع تربٌة

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت  ،  شركة   ببلست الوادى -  126

 الجدٌده العمرادٌة المجتمعات او الدائٌة المداطك والتجزئةباحدي الجملة تجارة-

 :72 لادون خارج ادشطة-

 العمومٌة التورٌدات-

 االستثمار بمادون الوارده لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات افراد مع-

 شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 ،رأس   تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تددمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً او

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السبلالت عن ، 17173 برلم 22212518 فى ،لٌدت 12222220222   مالها

 الجدٌده العمرادٌة المجتمعات او الدائٌة المداطك والتجزئةباحدي الجملة تجارة-

 :72 لادون خارج ادشطة-

 العمومٌة التورٌدات-

 االستثمار بمادون الوارده لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات افراد مع-

 شبٌهةباعمالها اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

:  بجهة ، تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تددمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً او

 الصداعٌه المدطمه ج91 رلم المطعه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 او  ،  شركة   ببلست الوادى -  127

 التدفٌذٌة الئحته و المادون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

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

 .دشاطها

 او عن ، 17173 برلم 22212518 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

 التدفٌذٌة الئحته و المادون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

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

 الصداعٌه المدطمه ج91 رلم المطعه:  بجهة ،. دشاطها

 17235 برلم 22212526 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   الموالت الدارة NAYA HUB هب داٌا -  128

 - مطروح الساحلى الطرٌك علوادى والدا لرٌة:  بجهة ،  عن ،

  عن ، 17249 برلم 22212532 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس    ،  شركة   Beyond Trading للتجارة بٌودد -  129

 - بحرى عبدالداصر جمال شارع من متفرع 9 الدور تٌسٌر احمد شارع 21:  بجهة ،

 ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد  ،  شركة   Alexandria for industry and storage التخزٌن و للصداعة اسكددرٌة -  112

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً

 فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد عن ، 17184 برلم 22212519 فى ،لٌدت 2222220222   مالها ،رأس  

 عبد زاوٌه مدخل طرٌك اول:  بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج

 اول - المادر

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والدٌكور واألثاث للمطابخ كٌتشن سٌتى -  111

 .والدٌكور واألثاث المطابخ وبٌع تجارة "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17223 برلم 22212523 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 .والدٌكور واألثاث المطابخ وبٌع تجارة "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات اللوائحو الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

:  بجهة ، المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 -رشدى- موبٌل بدزٌدة امام لٌر أبو ش- الحرٌة طرٌك 464

 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   M.A.S والخارج بالداخل المصرٌة العمالة اللحاق اس اى ام -  112

 - الدوبارٌة -الدولة امن خلؾ( 7) عمار الرابع الدور:  بجهة ،  عن ، 17246 برلم 22212527

 فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة  ،  شركة   African Future  التدمٌة و لبلستثمار األفرٌمً المستمبل -  113

 لادون خارج األدشطة تمتع عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم حالة عن ، 17177 برلم 22212518 فى ،لٌدت 152220222

 إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز

 .التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 - المطعان دجع  - الصحراوى الماهرة اسكددرٌة طرٌك 31 كٌلو - كوكاكوال شركة خلؾ - اب

 فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً  ،  شركة   African Future  التدمٌة و لبلستثمار األفرٌمً المستمبل -  114

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج

 فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً عن ، 17177 برلم 22212518 فى ،لٌدت 152220222   مالها ،رأس  

 شركة خلؾ - اب السفن شارع:  بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج

 - المطعان دجع  - الصحراوى الماهرة اسكددرٌة طرٌك 31 كٌلو - كوكاكوال

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   ANOVA  ومستلزمتها اآللٌة الحاسبات لتجارة آدوفا -  115

 مستلزماتها و اآللٌه الحاسبات تجارة و بٌع "

 التورٌدات عموم "

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تدمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة "

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المادودٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم "

 مجال فى العاملة الشركات الدشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ الالم رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم

 22212523 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة االوراق

 :هو الشركة ؼرض عن ، 17195 برلم

 مستلزماتها و اآللٌه الحاسبات تجارة و بٌع "

 التورٌدات عموم "

 .البشرٌة الموارد  تدرٌب و تدمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشؽٌل و الامة "

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المادودٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم "

 مجال فى العاملة الشركات الدشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة بالتمٌٌم

 - االبراهٌمٌة - زعفان عمر ش 17:  بجهة ، المال رأس سوق لادون من 27 المادة فى علٌها المدصوص المالٌة االوراق

 ( التدفٌذٌة والئحته  ،  شركة   ANOVA  ومستلزمتها اآللٌة الحاسبات لتجارة آدوفا -  116

  

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . المادون ألحكام طبما   كله وذلن

 ( التدفٌذٌة والئحته عن ، 17195 برلم 22212523 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

  

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن 

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

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - االبراهٌمٌة - زعفان عمر ش 17:  بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   كله وذلن

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   العامة للمماوالت العتٌك -  117

 العامة المماوالت "

 العمومٌة التورٌدات "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  هو الشركة ؼرض عن ، 17224 برلم 22212523 فى ،لٌدت 12222220222   مالها ،رأس  

 العامة المماوالت "

 العمومٌة التورٌدات "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 اول - التصدٌر و لبلستٌراد الماهرة شركة خلؾ - الصحراوى اسكددرٌة الماهرة طرٌك - 23 كٌلو: 

 برلم 22212527 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   والمجوهرات الذهبٌة المشؽوالت لتجارة االماده -  118

 - لبلى الحضره - المدخل ٌمٌن 2 رلم حلم الدزهه ترام ش 22:  بجهة ،  عن ، 17241

 .الؽٌر لدى وتصدٌعها التجمٌل مستحضرات بٌع:  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   التجمٌل لمستحضرات الهاشمٌه الدٌار -  119

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 التجمٌل مستحضرات بٌع:  هو الشركة ؼرض عن ، 17196 برلم 22212523 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

 .الؽٌر لدى وتصدٌعها

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

:  بجهة ، المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - زٌزٌدٌا - الخولى حامد المهددس ش 6 رلم بالعمار المٌزادٌن بالدور( 4) رلم الوحده

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الكهربائٌة األجهزة و المفروشات و المدزلٌة لؤلدوات تمٌمة -  122

 الكهربائٌة األجهزة و المفروشات و المدزلٌة األدوات تجارة "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  هو الشركة ؼرض عن ، 17226 برلم 22212523 فى ،لٌدت 622220222   مالها ،رأس  

 الكهربائٌة األجهزة و المفروشات و المدزلٌة األدوات تجارة "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - بوالٌدو شارع تدظٌم - 85, 54 رلم العمار: 

 أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على  ،  شركة   Winka وٌدكا -  121

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على عن ، 17167 برلم 22212517 فى ،لٌدت 1522220222   مالها ،رأس  

 سٌدى مدخل الكراكول - الدولى داصٌة:  بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز

 - شحاته

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الدواجن و اللحوم تعبئة و تصدٌع و لتجهٌز طابا -  122

 الدواجن و اللحوم تعبئة و تجهٌز و لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة "

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  - هو الشركة ؼرض عن ، 17225 برلم 22212523 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 الدواجن و اللحوم تعبئة و تجهٌز و لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة "

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 ثان - الجدٌدة الداصرٌة طرٌك - لبلعبلؾ العامرٌة مصدع بجوار: 

 برلم 22212532 فى ،لٌدت 3222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   EL SAMA For FEED لبلعبلؾ فٌد السما -  123

 - الخاصة ٌوسؾ أبو مدرسة امام - 1705 الكٌلو - ٌوسؾ أبو:  بجهة ،  عن ، 17247



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الكهرومٌكادٌكٌه واالعمال لبلدظمه سكوٌر -  124

 العمومٌه والتورٌدات التجارة عموم  

 .الكهرومٌكادٌكٌة االعمال ومماوالت المماوالت عموم  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17215 برلم 22212524 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس  

 العمومٌه والتورٌدات التجارة عموم  

 .الكهرومٌكادٌكٌة االعمال ومماوالت المماوالت عموم  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - العجمى - باالس سٌتى ابراج - االرضى الدور 3 رلم عمارة 9 رلم شمه: 

  هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ بٌع و لتجارة الوطدٌة -  125

  ائٌةالؽذ المواد بٌع و تجارة "

 الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و لتعبئة مصدع تشؽٌل و إلامة "

 وال ،  التجارٌة الوكالة اعمال تدظٌم شان فى 1982 لسده 122 رلم المادون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت "

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

 (  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما

 1222220222   مالها ،رأس   التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

  هو الشركة ؼرض عن ، 17123 برلم 22212524 فى ،لٌدت

  الؽذائٌة المواد بٌع و تجارة "

 الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و لتعبئة مصدع تشؽٌل و إلامة "

 وال ،  التجارٌة الوكالة اعمال تدظٌم شان فى 1982 لسده 122 رلم المادون باحكام الشركة تلتزم) التجارٌة التوكٌبلت "

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

 (  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما

 من - سٌكبلم ش مكرر 5:  بجهة ، التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 ثان - سٌكبلم مسجد بجوار كامل مصطفى شارع

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة  ،  شركة   الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ بٌع و لتجارة الوطدٌة -  126

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة عن ، 17123 برلم 22212524 فى ،لٌدت 1222220222   مالها ،رأس  

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 ثان - سٌكبلم مسجد بجوار كامل مصطفى شارع من - سٌكبلم ش مكرر 5: 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   دوار مزارع -  127

 وٌشترط.  المستصلحة األراضً واستزراع  لبلستزراع لابلة تجعلها التً سٌةاألسا بالمرافك األراضً وتجهٌز استصبلح "

 الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصبلح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً

 مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسدة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك

 2228 لسده 356 رلم العربٌه

 522220222   مالها ،رأس   إدتاج أو  التفرٌخ أو السبلالت إلدتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أدواع جمٌع تربٌة "

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17153 برلم 22212512 فى ،لٌدت

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

 الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصبلح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً

 مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2227 لسدة 352 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما الؽمر بطرٌك

 2228 لسده 356 رلم العربٌه

 -الطٌاره عزبة:  بجهة ، إدتاج أو  التفرٌخ أو السبلالت إلدتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أدواع جمٌع تربٌة "

 - دمدهور- البردوجى

 .  اللحوم أو التسمٌن أو البٌض  ،  شركة   دوار مزارع -  128

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 .  اللحوم أو التسمٌن أو البٌض عن ، 17153 برلم 22212512 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - دمدهور- البردوجى -الطٌاره عزبة: 

 فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات  ،  شركة   ترٌدٌدج تٌفولى -  129

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر

 بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات عن ، 17162 برلم 22212517 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس  

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً أو

 - الزراعٌه االداره امام بورسعٌد ش الخولى برج:  بجهة ،.  المادون ألحكام

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   ترٌدٌدج تٌفولى -  132

 التجارٌة والتوكٌبلت والتصدٌر االستٌراد عموم -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اعمال تدظٌم شان فى 1982 لسده 122 رلم والمادون المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسده 121 رلم المادون باحكام الشركه تلتزم

  لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشئ وال ، التجارٌة الوكاالت

 الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها

   مالها ،رأس   الورلٌة والمدتجات والمثلجات الؽاذٌة والمٌاه الجافة والحلوٌات والمجمدات الؽذائٌة المواد تجارة -

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17162 برلم 22212517 فى ،لٌدت 22222220222

 التجارٌة والتوكٌبلت والتصدٌر االستٌراد عموم -

 اعمال ٌمتدظ شان فى 1982 لسده 122 رلم والمادون المستوردٌن سجل شان فى 1982 لسده 121 رلم المادون باحكام الشركه تلتزم

  لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشئ وال ، التجارٌة الوكاالت

 الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها

 ش الخولى برج:  بجهة ، الورلٌة والمدتجات والمثلجات الؽاذٌة والمٌاه الجافة والحلوٌات والمجمدات الؽذائٌة المواد تجارة -

 - الزراعٌه االداره امام بورسعٌد

 .بالتجزئة او بالجملة التجمٌل ومستحضرات والشعر بالبشرة العداٌة ومدتجات  ،  شركة   ترٌدٌدج تٌفولى -  131

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

 اواى

 .التورٌدات عموم -

 .والكافترٌات المطاعم مستلزمات تورٌد -

 .والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت -

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 عن ، 17162 برلم 22212517 فى ،لٌدت 22222220222   مالها ،رأس   مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .بالتجزئة او بالجملة التجمٌل ومستحضرات والشعر بالبشرة العداٌة ومدتجات

 التٌن و المؤكوالت و( الكحولٌة عدا) لمشروباتا أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة -

 اواى

 .التورٌدات عموم -

 .والكافترٌات المطاعم مستلزمات تورٌد -

 .والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت -

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 - الزراعٌه االداره امام بورسعٌد ش الخولى برج:  بجهة ، مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   المشروعات إلدارة الهددسى التجمع شركة -  132

 .التجارٌة الموالت وإدارة  وتشؽٌل إلامة

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17144 برلم 22212529 فى ،لٌدت 122222220222   مالها ،رأس  

 .التجارٌة الموالت وإدارة  وتشؽٌل إلامة

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة صالتراخٌ استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - الفردى ش خلؾ الصفا ش: 

 ؼرض  ،  شركة   Coordinate Design For finishing and decoration الدٌكور و للتشطٌبات دٌزاٌن كورددٌت -  133

  هو الشركة

 الدٌكور و التشطٌبات بؤعمال المٌام "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

  هو الشركة ؼرض عن ، 17224 برلم 22212525 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 الدٌكور و التشطٌبات بؤعمال المٌام "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - مبارن جابر شارع 12: 

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   Oyster المبلبس لتصدٌع أوٌستر -  134

 . الؽٌر ولدى للؽٌر الجاهزة المبلبس لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة "

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا ةالشرك

 . التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17225 برلم 22212525 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس   بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 . الؽٌر ولدى للؽٌر الجاهزة المبلبس لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة "

 إلتزام عدم حالة وفً ، التدفٌذٌة والئحته اإلستثمار بمادون الواردة لؤلدشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة وتلتزم

 مع ، التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم اإلستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 . التدفٌذٌة وببلئحته  به  الوارده والحوافز بالضمادات إلٌه المشار اإلستثمار لادون خارج األدشطة تمتع عدم

 - بولكلى- الطٌار صٌدلٌة بجوار مسعود احمد الطٌار ش:  بجهة ، بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح لوادٌن  ،  شركة   Oyster المبلبس لتصدٌع أوٌستر -  135

 . األدشطة هذه لممارسة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 استصدار شرطوب ، السارٌة والمرارات واللوائح لوادٌن عن ، 17225 برلم 22212525 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - بولكلى- الطٌار صٌدلٌة بجوار مسعود احمد الطٌار ش: 

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   الؽذائٌة للمواد العجاٌب -  136

 . الؽذائٌة للمواد مخزن ادارة و تشؽٌل و الامة -

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . المادون ألحكام طبما   كله وذلن

 :هو الشركة ؼرض عن ، 17131 برلم 22212525 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . الؽذائٌة للمواد مخزن ادارة و تشؽٌل و الامة -

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - اسكوت- البحرٌة المدشٌة 42ش من متفرع 14ش:  بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   كله وذلن

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   CAPPELLOوالباردة الساخدة والمشروبات المؤكوالت وبٌع لتحضٌر كابٌلو -  137

 . الكحولٌة عدا فٌما والساخدة الباردة والمشروبات الجاهزة والوجبات المؤكوالت وبٌع وتمدٌم تحضٌر "

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً هاؼرض تحمٌك

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17145 برلم 22212529 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 . الكحولٌة عدا فٌما والساخدة الباردة والمشروبات الجاهزة والوجبات المؤكوالت وبٌع وتمدٌم تحضٌر "

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - سموحه- ماٌو 14 شارع 4: 

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة   والبداء للتشٌٌد دٌارى -  138



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .والبداء التشٌٌد بؤعمال المٌام "

 .والمتخصصة العامة المماوالت "

 .العامة التورٌدات "

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 . المادون ألحكام طبما   كله وذلن

 :هو الشركة ؼرض عن ، 17182 برلم 22212518 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 .والبداء التشٌٌد بؤعمال المٌام "

 .والمتخصصة العامة المماوالت "

 .العامة التورٌدات "

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 اول-لوران-شعراوى ش5:  بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   كله وذلن

   ،  شركة   Diarna Elalamin العلمٌن دٌاردا -  139

 : هو الشركة ؼرض

 .العماري االستثمار "

 .العامة المماوالت "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 . المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17168 برلم 22212517 فى ،لٌدت 522220222   مالها ،رأس  

 .العماري االستثمار "

 .العامة المماوالت "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 بجهة ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 - العلمٌن- 7 مارٌدا امام- مطروح اإلسكددرٌة الساحلى الطرٌك: 

 برلم 22212527 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   Al Saif العامة والمماوالت والبداء للتشٌٌد السٌؾ -  142

 -الدوبارٌة- الصحراوى اإلسكددرٌة مصر طرٌك75 ن- العلوادى مزرعة:  بجهة ،  عن ، 17245



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 : هو الشركة ؼرض  ،  شركة   المشروعات إلدارة دى إٌه إم -  141

 ( الفددلٌة عدا) المشروعات إدارة "

 التٌن و المؤكوالت و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع عجمٌ لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى

 .لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع التجارة عموم "

 .العمومٌة التورٌدات "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 : هو الشركة ؼرض عن ، 17186 برلم 22212519 فى ،لٌدت 1222220222

 ( الفددلٌة عدا) المشروعات إدارة "

 التٌن و المؤكوالت و( الكحولٌة عدا)المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة "

 اواى

 .لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع التجارة عموم "

 .العمومٌة التورٌدات "

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 32و 31 الوحدة: :  بجهة ، بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - فاروس جامعة  امام 2 البحٌرة بمشروع

 ،  عن ، 17243 برلم 22212527 فى ،لٌدت 5222220222   مالها ،رأس    ،  شركة   المعادن لتشؽٌل الفرعودٌة -  142

 - بحرى ٌوسؾ أبو 2 فادتزٌا كافتٌرٌا خلؾ - الصابرٌن مسجد بجوار - الخضراء الروضه شارع:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌبلت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العدوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل الؽدى عبد اسماعٌل سعاد:   لصاحبها  والترٌكو الجاهزة المبلبس لصداعة تكس درٌم -  1

  ثان - الدٌن صبلح ش السٌوؾ ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 17124

 تارٌخ وفً 17132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالمادر جمعه دمحم:  لصاحبها       األمعاء وتجهٌز لتصدٌع ربٌكو -  2

( 3) بلون( 7,6) رلم لطعة:   الدشاط ممارسة مولع و الرئٌسً المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212525

 -الجدٌدة العرب برج مدٌدة- الثالثة جدوب الصداعٌة المدطمة

 وفً 17137    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داود فإاد مرضى احمد:  لصاحبها                العمارى لبلستثمار الوطدٌة -  3

  - الجدٌدة الدوبارٌة مدٌدة- 8 رلم عمار  12 رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ

 وفً 17135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمد الفتاح عبد المجٌد عبد جمال:  لصاحبها حمد الفتاح عبد المجٌد عبد جمال -  4

 - 3 بلون - 34 رلم لطعة -:  الدشاط ممارسة مولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ

 - الجدٌدة العرب برج - الثالثة جدوب الصداعٌة المدطمة

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالدصر دمحم محمود هللا هبه:   لصاحبها                                                       جوببلست -  5

:  الدشاط ممارسة مولع و الرئٌسً المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212529 تارٌخ وفً 17148    برلم

  - 2 مرؼم -  الصؽٌرة الصداعات مجمع -( 99, 98, 97)  رلم الوحدات

 17155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼدٌم عبدالممصود احمد اٌمن:  لصاحبها                ؼدٌم عبدالممصود احمد اٌمن -  6

 البلون-( 15) رلم لطعة:  الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسً المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212512 تارٌخ وفً

 - الجدٌدة العرب برج مدٌدة- الرابعة الصداعٌة المدطمة-(  35)

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر برٌن برٌن دمحم:  لصاحبها                         التورٌد عموم و التؽلٌؾ و للتعبئة برٌن -  7

 الدوبارٌة - الفٌلل شارع - 3 رلم بالفٌبل 3  رلم شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212517 تارٌخ وفً 17163

  - الجدٌدة

 17165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل حسدى ممدوح على:  لصاحبها               والداجدى الزراعى لئلدتاج كوكودا -  8

 - العرب برج - مرٌوط امتداد- 8 فرع 12 رلم لطعة- بهٌج داصٌة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212517 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 17176    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر حمد ربٌع فرج:  لصاحبها                الماس برٌك -  9

 عمر أبو عمارة- الكهرباء ؼرفة شارع المطعان دجع اب السفن شارع خلؾ  ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212518

  -دمحم دكتور صٌدلٌة بجوار علوى األول الدور

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دوح عامر عامر امٌن دمحم:   لصاحبها                                   الببلستٌن لصداعات فولكادو -  12

 الصداعات مجمع -( 17, 12)  رلم الوحدات ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212518 تارٌخ وفً 17178    برلم

  - 2 مرؼم -  الصؽٌرة

 تعدٌل تم 22212519 تارٌخ وفً 6194    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محون الرزاق دعب جمٌل/  لصاحبها ادبٌكس دور -  11

 بجوار - الصحراوى الماهرة االسكددرٌة طرٌك 83 ن فى الدشاط ممارسة  ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

  - المعداوى دٌدا مول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 17187    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب احمد دمحم إبراهٌم حسداء:  لصاحبتها                            اٌجٌبت فران -  12

  - هادوفٌل- الكومى شارع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212519 تارٌخ وفً

 وفً 17188    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽدى عبد ابراهٌم محمود احمد/   لصاحبها الؽدى عبد ابراهٌم محمود احمد -  13

 - الجدٌدة السكة عزبة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212519 تارٌخ

 سبك  ، فرد تاجر ، مردان الشردوبى محمود دمحم:   لصاحبها                                       بالجملة البٌض لتجارة التموى -  14

 المرٌة -  ابٌس  - الدٌن صبلح شارع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 17192    برلم لٌده

  -العاشرة

 تارٌخ وفً 17221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم جبلل احمد/ لصاحبها   - محمود دمحم جبلل احمد -  15

 - 1 بمدخل 5,4 شمه علوى الثالث الدور - مٌامى - حماد جبلل دمحم ش 29 ،:   ٌرالـتؤش وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212523

 اول

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رؼفان خالد زكرٌا:  لصاحبها                                      الؽذائٌة للصداعات دوما -  16

 العرب برج - بهٌج - المٌثاق مسجد بجوار المٌثاق شارع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 17219

  - الجدٌدة

 تم 22212524 تارٌخ وفً 17218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد صالح سعد احمد/  لصاحبها تو السعد -  17

  - الحضره - الوالدى ش12 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 17227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم دمحم حسن هللا هبة:  لصاحبتها  Toy Crafting كرافتٌدج توى -  18

 - 2 مرؼم بمجمع 224 رلم وحدة:  بالعدوان فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212524

 تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 17228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد دمحم حسام كرٌم/ لصاحبها   - برو ادسب -  19

  - سموحه - عمادوٌل فٌكتور مٌدان 21 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

 وفً 17227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمٌع عبد عبدالحكٌم فوزى رضا/  لصاحبها - الزراعٌة للتدمٌة الصح صح -  22

  - االمراء زهور سكران ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان ٌلتعد تم 22212525 تارٌخ

 سبك  ، فرد تاجر ، البٌلى دروٌش محمود لطب:   لصاحبها                                       الزراعى لبلستصبلح عظٌمة -  21

 - المدار مكتبه بجوار - افددى عمر شارع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 17232    برلم لٌده

 تارٌخ وفً 16252    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البربري على على رمضان  -: لصاحبها  الؽذائٌة للمواد اللوتس -  22

 خلؾ الطماطم حوض - البلد المعمورة: التالى بالعدوان الدشاط ممارسه مولع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212525

 لسم-المدارة مدرسة

 وفً 17237    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى السٌد فرج اٌمان:  لصاحبتها      عبدالعاطى السٌد فرج اٌمان -  23

 -أوٌل تام بدزٌدة خلؾ مرؼم الماهرة اسكددرٌة طرٌك 22 ن ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ

 تارٌخ وفً 17236    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده عمران احمد رجب:  لصاحبها          جوده انعمر احمد رجب -  24

  -الصحراوي الماهرة اإلسكددرٌة طرٌك- مرؼم 19 ن ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212526

 وفً 17238    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح بكر أبو دمحم فرج:  لصاحبها                العمارى لبلستثمار مطروح -  25

 - جبلل زاهر ش ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ

  ، فرد تاجر ، عمرو الحمٌد عبد احمد اشرؾ:   صاحبها            Golden Harvest Plast للببلستٌن الذهبى الحصاد -  26

  الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسً المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 17234    برلم لٌده سبك

 - 2 مرؼم -  الصؽٌرة الصداعات مجمع -( 14, 13, 16)  رلم الوحدات:  الصداعى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 22212527 تارٌخ وفً 17242    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموى عبد جبر الكرٌم عبد دمحم:  لصاحبها للمبلبس العتٌك -  27

  - بحرى المددره مسجد خلؾ - عدبر خمٌس شارع - الزهور عمارة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم

 تارٌخ وفً 17244    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼادم مسلوب الكرٌم جاد دمحم مصطفى: لصاحبها  للببلستٌن المتحدة -  28

 -مرؼم- مدتران خلؾ الصحراوى الماهرة اإلسكددرٌة طرٌك 28ن ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  لعدوانا تعدٌل تم 22212527

   ــــــــــــــــــــــ  

   الدشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بعد  الدشاط:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212529 تارٌخ وفً 12557   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم على -  1

 االلكترودٌة واالالت واالجهزة المعدات ولوازم واجزاء ؼٌار لطع واصداؾ ادواع كافة وبٌع وتخزٌن تجمٌع -1 -: هو التعدٌل

 ولخارج المحلى بالسوق المعفاة للجهات كله وذلن الفاٌبر المموى الببلستٌن من معدات واجزاء المتطورة والهٌدرولٌكٌة والمٌكادٌكٌة

(  ومستلزماتها الؽٌارها ولطع االجهزة)  المبلحٌة واالدظمة الزٌوت من والجدٌد الكٌماوٌات ادواع كافة وبٌع تخزٌن -2.  الببلد

 الخارجى المورد من المباشر التورٌد -3.  الببلد ولخارج المحلى بالسوق المعفاة للجهات كله وذلن

 خارج:  ) التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212529 تارٌخ وفً 12557   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم على -  2

 ٌلى ما مراعاة مع وذلن.  بمزاولتها للمدشاة المرخص االصداؾ مع ٌتفك وبما مباشرة(  الببلد خارج)  الخارجى العمٌل الى(  الببلد

 احكام مراعاة مع.  المباشر التورٌدات دشاط عن مستحكال الرسم بسداد المدشاة التزام -.  مؽطى مخزن خبلل من الدشاط مزاولة -: 

 . االدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارت واللوائح الموادٌن

 وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212529 تارٌخ وفً 12557   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الظاهرى سلطان على دمحم على -  3

 واالجهزة المعدات ولوازم واجزاء ؼٌار لطع واصداؾ ادواع كافة وبٌع وتخزٌن تجمٌع -1 -: هو التعدٌل بعد  الدشاط:  التؤشٌر

 المعفاة للجهات كله وذلن الفاٌبر المموى الببلستٌن من معدات واجزاء المتطورة والهٌدرولٌكٌة والمٌكادٌكٌة االلكترودٌة واالالت

 ولطع االجهزة)  المبلحٌة واالدظمة الزٌوت من والجدٌد الكٌماوٌات ادواع كافة وبٌع تخزٌن -2.  الببلد ولخارج المحلى بالسوق

 الخارجى المورد من المباشر التورٌد -3.  الببلد ولخارج المحلى بالسوق المعفاة للجهات كله وذلن(  ومستلزماتها الؽٌارها

 وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212529 تارٌخ وفً 12557   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الظاهرى سلطان على دمحم على -  4

 وذلن.  بمزاولتها للمدشاة المرخص االصداؾ مع ٌتفك وبما مباشرة(  الببلد خارج)  الخارجى العمٌل الى(  الببلد خارج:  ) التؤشٌر

.  المباشر التورٌدات دشاط عن المستحك الرسم بسداد المدشاة التزام -.  مؽطى مخزن خبلل من الدشاط مزاولة -:  ٌلى ما مراعاة مع

 . االدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارت واللوائح الموادٌن احكام مراعاة مع

 وفً 9278   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( الحبٌبى دمحم العزٌز عبد دمحم مروه) لصاحبتها التجمٌل لمستحضرات كٌر جٌزمو -  5

 وذلن. الؽٌر لدى التصدٌع-2.التجمٌل ادوات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامه-1:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212512 تارٌخ

 واللوائح الموادٌن احكام.*حده على دشاط لكل خاص مالى ومركز ومدفصله مستمله مالٌه حسابات افراد:* ٌلى ما مراعاه مع

 .االدشطه هذه لممارسه البلزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة دوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 17132   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عبدالمادر جمعه دمحم:  لصاحبها       األمعاء وتجهٌز لتصدٌع ربٌكو -  1

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212525



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 سبك  ، فرد تاجر ، مردان الشردوبى محمود دمحم:   لصاحبها                                       بالجملة البٌض لتجارة التموى -  2

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 17192   برلم لٌده

 دوع تعدٌل تم22212525 تارٌخ وفً 17228   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد دمحم حسام كرٌم/ لصاحبها   - برو ادسب -  3

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة

 وفً 17238   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح بكر أبو دمحم فرج:  لصاحبها                العمارى لبلستثمار مطروح -  4

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212526 تارٌخ

 17155   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼدٌم عبدالممصود احمد اٌمن:  لصاحبها                ؼدٌم عبدالممصود احمد اٌمن -  5

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212512 تارٌخ وفً

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دوح عامر عامر امٌن دمحم:   لصاحبها                                   الببلستٌن لصداعات فولكادو -  6

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212518 تارٌخ وفً 17178

 وفً 17227   برلم لٌده سبك  ، ردف تاجر ، السمٌع عبد عبدالحكٌم فوزى رضا/  لصاحبها - الزراعٌة للتدمٌة الصح صح -  7

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212525 تارٌخ

 تارٌخ وفً 17236   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوده عمران احمد رجب:  لصاحبها          جوده عمران احمد رجب -  8

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212526

 تارٌخ وفً 17227   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لاسم دمحم حسن هللا هبة:  لصاحبتها  Toy Crafting كرافتٌدج توى -  9

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212524

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابوالدصر دمحم محمود هللا هبه:   لصاحبها                                                       جوببلست -  12

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212529 تارٌخ وفً 17148   برلم

  ، فرد تاجر ، عمرو الحمٌد عبد احمد اشرؾ:   صاحبها            Golden Harvest Plast للببلستٌن الذهبى الحصاد -  11

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212526 تارٌخ وفً 17234   برلم لٌده سبك

 وفً 17135   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حمد الفتاح عبد المجٌد عبد جمال:  لصاحبها حمد الفتاح عبد المجٌد عبد جمال -  12

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212525 تارٌخ

 17165   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل حسدى ممدوح على:  لصاحبها               والداجدى الزراعى لئلدتاج كوكودا -  13

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212517 تارٌخ وفً

 تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 17218   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحمن عبد صالح سعد احمد/  لصاحبها تو السعد -  14

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع

 تارٌخ وفً 17244   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ؼادم مسلوب الكرٌم جاد دمحم مصطفى: لصاحبها  للببلستٌن المتحدة -  15

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212527

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر برٌن برٌن دمحم:  لصاحبها                         التورٌد عموم و التؽلٌؾ و للتعبئة برٌن -  16

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212517 تارٌخ وفً 17163

 تارٌخ وفً 17237   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالعاطى السٌد فرج اٌمان:  لصاحبتها      عبدالعاطى السٌد فرج اٌمان -  17

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212526

 تارٌخ وفً 17242   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموى عبد جبر الكرٌم عبد دمحم:  لصاحبها للمبلبس العتٌك -  18

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212527



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل الؽدى عبد اسماعٌل سعاد:   لصاحبها  والترٌكو الجاهزة سالمبلب لصداعة تكس درٌم -  19

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 17124

 وفً 17137   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، داود فإاد مرضى احمد:  لصاحبها                العمارى لبلستثمار الوطدٌة -  22

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212525 تارٌخ

 تارٌخ وفً 17221   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود دمحم جبلل احمد/ لصاحبها   - محمود دمحم جبلل احمد -  21

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212523

 تارٌخ وفً 17176   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر حمد ربٌع فرج:  لصاحبها                الماس برٌك -  22

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212518

 17187   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدٌب احمد دمحم إبراهٌم حسداء:  لصاحبتها                            اٌجٌبت فران -  23

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212519 تارٌخ وفً

 وفً 17188   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الؽدى عبد ابراهٌم محمود احمد/   لصاحبها الؽدى عبد ابراهٌم محمود احمد -  24

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212519 تارٌخ

 سبك  ، فرد تاجر ، البٌلى دروٌش محمود لطب:   لصاحبها                                       الزراعى لبلستصبلح ةعظٌم -  25

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212525 تارٌخ وفً 17232   برلم لٌده

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رؼفان خالد زكرٌا:  لصاحبها                                      الؽذائٌة للصداعات دوما -  26

 استثمار: التؤشٌر وصؾ,  الشركة دوع تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 17219

   ــــــــــــــــــــــ  

   المادودً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مدطمة - المبتكرة للتكدولوجٌا الوطدٌة: الى 12557 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم22212529:  تارٌخ فى  ،  -  1

   Ali Mohamed  Ali  estab lis hment - National  Innovative  Technology  - Free  zone  حرة

   على دمحم على: الى 12557 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم22212529:  تارٌخ فى  ،  -  2

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌبلت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   22212524 تارٌخ وفى ،   7843:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  السرٌعة للوجبات مصر مؤكوالت   - 1

 التصفٌة تحت الشركة وضع تم  السجل

 ITALIAN COMPANY FOR INDUSTRY OFمٌبلدو - الٌن ٌورو - واألثاث المطابخ لصداعة االٌطالٌة الشركة   - 2

KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANO  ، تارٌخ وفى ،   8326:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة 

   السجل شطب/محو تم   22212529

 ITALIAN COMPANY FOR INDUSTRY OFمٌبلدو - الٌن ٌورو - واألثاث المطابخ لصداعة االٌطالٌة الشركة   - 3

KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANO  ، تارٌخ وفى ،   8326:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة 

   السجل شطب/محو تم   22212529

 ITALIAN COMPANY FOR INDUSTRY OFمٌبلدو - الٌن ٌورو - واألثاث المطابخ لصداعة االٌطالٌة الشركة   - 4

KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANO  ، تارٌخ وفى ،   8326:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة 

   السجل شطب/محو تم   22212529

 شطب/محو تم   22212529 تارٌخ وفى ،   11281:  برلم لٌدها سبك  دةمحدو مسئولٌة ذات ،  سرفٌس مارٌن اٌجبت   - 5

 التصفٌة تحت الشركة وضع تم  السجل

 شطب/محو تم   22212511 تارٌخ وفى ،   4481:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  م.م.ذ.ش ستودٌو ارت مٌدٌا   - 6

 التصفٌة تحت الشركة وضع تم  السجل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 T. S. M Group For Trading & Tourism                          والسٌاحٌة التجارٌة لئلستثمارات جروب ام اس تً   - 7

Investments     (م.م.ش  )، تم  السجل شطب/محو تم   22212517 تارٌخ وفى ،   12922:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة 

 التصفٌة تحت الشركة وضع

 شطب/محو تم   22212518 تارٌخ وفى ،   7125:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م.م.ش المعادن لتشكٌل االمل   - 8

 سدة  لمدة التصفٌة مدة تجدٌد  السجل

 تارٌخ وفى ،   142318:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  سادتران التجاره المماوالت و للتركٌبات الهددسه شركه   - 9

 2221-12-31 حتى التصفٌة اعمال الدهاء البلزمة الزمدٌة الفترة مد  السجل شطب/محو تم   22212519

 و للتركٌبات الهددسٌه شركة فى شركاه و الدبً عبد محمود التجاره و المماوالت و للتركٌبات الهددسٌه الشركه اددماج   - 12

 شطب/محو تم   22212519 تارٌخ وفى ،   142318:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م.م.ش سادتران التجاره المماوالت

 2221-12-31 حتى التصفٌة اعمال الدهاء البلزمة الزمدٌة الفترة مد  السجل

 شطب/محو تم   22212519 تارٌخ وفى ،   14922:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  Family Pack للتؽلٌؾ العائلة   - 11

   السجل

 تم   22212519 تارٌخ وفى ،   14922:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  FAMILY CARTOON للكرتون فامٌلى   - 12

   السجل شطب/محو

   22212523 تارٌخ وفى ،   4871:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  بسٌطة توصٌة شركة وشركاه عجمى دمحم على دمحم   - 13

 التصفٌة تحت الشركة وضع تم  السجل شطب/محو تم

 تارٌخ وفى ،   4871:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،(  بسٌطة توصٌة شركة) وشرٌكه عجمى دمحم على دمحم   - 14

 التصفٌة تحت الشركة وضع تم  السجل شطب/محو تم   22212523

 تم   22212526 تارٌخ وفى ،   9545:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م.م.ش السفن وتشؽٌل إلدارة العربٌة   - 15

 التصفٌة تحت الشركة وضع تم  السجل شطب/محو

 م.م.ش والمماوالت البحرٌة لبلدشاءات المتخصصة الشركة   - 16

PROMARCON / S.A.E  .، مد  السجل شطب/محو تم   22212526 تارٌخ وفى ،   9498:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة 

 2222-8-15 حتى 2222-8-15 فى المدتهٌة السابمة المدة ادتهاء تارٌخ من تبدا سدتان لمدة التصفٌة مدة

 شطب/محو تم   22212526 تارٌخ وفى ،   15732:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  الهددسى لبلشراؾ كٌمى   - 17

 التصفٌة تحت الشركة وضع تم  السجل

 تارٌخ وفى ،   146191:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  حرة مدطمة دواروشركاه سعٌد حسٌن اتوتٌل جدرال   - 18

 2221-8-15 فى وتدتهى 2221-2-15 من تبدا اشهر ستة التصفٌة مدة مد  السجل شطب/محو تم   22212526

 تارٌخ وفى ،   146191:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  حرة مدطمة وشركاه عفٌفى احمد حسٌن سعٌد تٌل اتو جدرال   - 19

 2221-8-15 فى وتدتهى 2221-2-15 من تبدا اشهر ستة التصفٌة مدة مد  السجل شطب/محو تم   22212526

   22212526 تارٌخ وفى ،   5239:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م.م.ش والتجارة والتصدٌر لبلستٌراد جروب ادلٌدا   - 22

 . التجارى السجل فى بذلن التؤشٌر تارٌخ من تبدأ اخرى لمدد للتجدٌد لابله سده لمده التصفٌه مده تجدٌد  السجل شطب/محو تم

 تارٌخ وفى ،   5524:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،(  تضامن شركة) وشرٌكه عثمان احمد عثمان كمال دمحم   - 21

 التصفٌة تحت الشركة وضع تم  السجل شطب/محو تم   22212527

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تارٌخ وفً 13433، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات ATLANTIS    LOGISTICS لوجٌستٌن اطلدتٌس -  1

  جدٌه  1222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 22212524،

   تارٌخ وفً 13433، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات ATLANTIS    LOGISTICS لوجٌستٌن اطلدتٌس -  2

  جدٌه  1222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 22212524،

 تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 13433، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات العامة التجارة و للتصدٌر اطلدتٌس -  3

  جدٌه  1222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس

 تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 13433، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات العامة التجارة و للتصدٌر اطلدتٌس -  4

  جدٌه  1222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس

,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 15549، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات للمطاعم الشام كرم -  5

  جدٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 22212526،   تارٌخ وفً 15549، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات للمطاعم الشام كرم -  6

  جدٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

 تم 22212526،   تارٌخ وفً 8217، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م2م2ذ2ش  Hexa Group جروب هٌكسا -  7

  جدٌه  722220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 تم 22212526،   تارٌخ وفً 8217، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م2م2ذ2ش  Hexa Group جروب هٌكسا -  8

  جدٌه  722220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 تم 22212529،   تارٌخ وفً 132428، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة عامة حرة مدطمة سامورال وشركاه مرسً سعد -  9

  جدٌه  2522220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل

 تعدٌل تم 22212529،   تارٌخ وفً 132428، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشركاه مرسً سعد خالد احمد شركة -  12

  جدٌه  2522220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس

   تارٌخ وفً 23422، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة( وشركاه المٌن الصادق عبد المٌن)  التخصصً الهاجر مركز -  11

  جدٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 22212529،

,  المال رأس تعدٌل تم 22212511،   تارٌخ وفً 12889، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه دمحم توحٌد ادمٌن -  12

  جدٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 22212511،   تارٌخ وفً 12889، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه دمحم توحٌد ادمٌن -  13

  جدٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 22212517،   تارٌخ وفً 12215، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه خلٌفه حسادٌن أحمد عماد -  14

  جدٌه  32222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 22212517،   تارٌخ وفً 12997، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات اوتوموتٌؾ اٌجل -  15

  جدٌه  22222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  المال رأس تعدٌل تم 22212517،   تارٌخ وفً 12997، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات اوتوموتٌؾ اٌجل -  16

  جدٌه  22222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 22212517،   تارٌخ ًوف 12997، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات أوٌل أوتو -  17

  جدٌه  22222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 22212517،   تارٌخ وفً 12997، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات اوتوموتٌؾ اٌجل -  18

  جدٌه  22222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

,  المال رأس تعدٌل تم 22212517،   تارٌخ وفً 12997، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات اوتوموتٌؾ اٌجل -  19

  جدٌه  22222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

 وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 22212517،   تارٌخ وفً 12997، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات أوٌل أوتو -  22

  جدٌه  22222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر

   تارٌخ وفً 13623، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات Icons Capital          واالستثمار للتدمٌة اٌكون -  21

  جدٌه  452220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 22212518،

   تارٌخ وفً 13623، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات Icons Capital          واالستثمار للتدمٌة اٌكون -  22

  جدٌه  452220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم 22212518،

,  المال رأس تعدٌل تم 22212519،   تارٌخ وفً 12482، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات اٌجٌبت كار تراست -  23

  جدٌه  15222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 8724، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه ابراهٌم بٌومى مجدى كرٌم -  24

  جدٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 8724، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه ابراهٌم بٌومى مجدى كرٌم -  25

  جدٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال

 رأس تعدٌل تم 22212524،   تارٌخ وفً 8724، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركاه ابراهٌم بٌومى مجدى كرٌم -  26

  جدٌه  12222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال

,  المال رأس تعدٌل تم 22212527،   تارٌخ وفً 2555، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكٌه رشاد دمحم اسبلم -  27

  جدٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ

 22212527،   تارٌخ وفً 2555، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة( بسٌطة توصٌة شركة) وشرٌكٌه الؽمرى دمحم دمحم عبده -  28

  جدٌه  3222220222، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم

   ــــــــــــــــــــــ  

    العدوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 22212524 تارٌخ وفً 8721    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش التعلٌمٌة للخدمات الكسددرٌدا شركة -  1

 ؼرب وٌست الٌكس مدٌدة فى والكائدة الدولٌة سكول ادترداشٌودال وٌلدجتون مدرسة اضافة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل

  ثادى - الساحل مطروح اسكددرٌة طرٌك 2305 الكٌلو لبلى االسكددرٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 16678    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، Belabn  االلبان لمدتجات بلبن -  2

  الرصافة مٌدان -  32 بالعمار 6 رلم المحل  فى الكائن للشركة فرع اضافه -1 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212526

-  

 تارٌخ وفً 16678    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، Belabn  االلبان لمدتجات بلبن -  3

 العمار من االرضى بالدور الكائن المحل  فى الكائن للشركة فرع اضافه -2 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212526

  اول - بحرى بشر سٌدى - دجٌب دمحم  داصٌة الولٌد بن خالد شارع 88

 تم 22212526 تارٌخ وفً 8352    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م م ذ ش االدوٌة لتجارة فارما بودابست -  4

 الستٌراد حبلوة مخزن امام -زؼٌو ام -: هو الصداعى الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل

  - علوى االول الدور - االخشاب

 تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 9518    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش المشروعات الدارة امٌجوس مامبو -  5

 دوران على 7 باب 6 رلم محل-بورسعٌد شارع 212/  فى االول الدشاط ممارسه مولع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

 االسكددرٌه- سبورتدج

 وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 15549    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، للمطاعم الشام كرم -  6

 :  فً الدشاط ممارسة  مولع إضافة ،:   الـتؤشٌر

 - الجدٌدة العرب برج - األولى الصداعٌة المدطمة جدوب توسعات 2 بلون 3 رلم األرض بمطعة الكائن المصدع

 تعدٌل تم 22212529 تارٌخ وفً 13314    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، التجمٌل لمراكز الخولى فتحى دسمة -  7

 - المدخل وشمال ٌمٌن( 3،2،1)  محل الجمرن - الفرات بن شارع 27 فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

  لسم

    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، ITALIAN COMPANY الٌن ٌورو- االثاث و المطابخ لصداعة االٌطالٌة الشركة -  8

 الحرٌة طرٌك 682-1 رلم بالمحل االكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212529 تارٌخ وفً 8326

 ( سابما الحرٌة طرٌك مكرر 162)  لوران

 ITALIAN COMPANY FOR INDUSTRY OFمٌبلدو - الٌن ٌورو - واألثاث المطابخ لصداعة االٌطالٌة الشركة -  9

KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANO ، 22212529 تارٌخ وفً 8326    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة 

 الحرٌة طرٌك مكرر 162)  لوران الحرٌة طرٌك 682-1 رلم بالمحل االكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم

 ( سابما

    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، ITALIAN COMPANY الٌن ٌورو- االثاث و المطابخ لصداعة االٌطالٌة الشركة -  12

 بشر سٌدى - دجٌب دمحم شارع 15 فى الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212529 تارٌخ وفً 8326

  اول - بحرى

 ITALIAN COMPANY FOR INDUSTRY OFمٌبلدو - الٌن ٌورو - واألثاث المطابخ لصداعة االٌطالٌة الشركة -  11

KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANO ، 22212529 تارٌخ وفً 8326    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة 

  اول - بحرى بشر سٌدى - دجٌب دمحم شارع 15 فى الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم

    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، ITALIAN COMPANY الٌن ٌورو- االثاث و المطابخ لصداعة االٌطالٌة الشركة -  12

 طرٌك 428  فى الكائن 2 رلم بالمعرض الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212529 تارٌخ وفً 8326

  - لوران- الجٌش

 ITALIAN COMPANY FOR INDUSTRY OFمٌبلدو - الٌن ٌورو - واألثاث المطابخ لصداعة االٌطالٌة الشركة -  13

KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANO ، 22212529 تارٌخ وفً 8326    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة 

  - لوران- الجٌش طرٌك 428  فى الكائن 2 رلم عرضبالم الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ITALIAN COMPANY FOR INDUSTRY OFمٌبلدو - الٌن ٌورو - واألثاث المطابخ لصداعة االٌطالٌة الشركة -  14

KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANO ، 22212529 تارٌخ وفً 8326    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة 

 - لوران- الجٌش طرٌك 428  فى الكائن 2 رلم بالمعرض الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  انالعدو تعدٌل تم

    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، Power Bank Stations المتكاملة للحلول استٌشدز بادن باور -  15

( 5)رلم العمار: المادودى ومحلها للشركه الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212529 تارٌخ وفً 14626

  لسم- المبلى البر-سموحه فٌروزه مدٌده(22) رلم محل

 تعدٌل تم 22212529 تارٌخ وفً 12829    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه صابودى محمود دبٌل شركة -  16

 الجدٌدة المدشٌة - االسبلم مسجد ش2 - علوى االول الدور -: الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

-  

 22212529 تارٌخ وفً 12829    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، تضامن شركة وشرٌكة صابودً محمود دبٌل شركة -  17

 - االسبلم مسجد ش2 - علوى االول الدور -: الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم

  - الجدٌدة المدشٌة

,  العدوان تعدٌل تم 22212529 تارٌخ وفً 12829    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه صابودى محمود دبٌل -  18

  - الجدٌدة المدشٌة - االسبلم مسجد ش2 - علوى االول الدور -: الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 ITALIAN COMPANY FOR INDUSTRY OFمٌبلدو - الٌن ٌورو - واألثاث المطابخ لصداعة االٌطالٌة الشركة -  19

KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANO ، 22212529 تارٌخ وفً 8326    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة 

 الحرٌة طرٌك مكرر 162)  لوران الحرٌة طرٌك 682-1 رلم بالمحل االكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم

 ( سابما

 ITALIAN COMPANY FOR INDUSTRY OFمٌبلدو - الٌن ٌورو - واألثاث المطابخ لصداعة االٌطالٌة الشركة -  22

KITCHENS & FURNITUER -EURO LINE MILANO ، 22212529 تارٌخ وفً 8326    برلم لٌدها بكس  ، مساهمة شركة 

 - لوران- الجٌش طرٌك 428  فى الكائن 2 رلم بالمعرض الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم

 تم 22212529 تارٌخ وفً 8452    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش واالستثمار للتدمٌة السلٌمادٌة -  21

  - البٌطاش -  بٌادكى سابما الفردي االسبلم دور مسجد ش المصر برج ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 14313    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Focus Industriesوالتورٌدات للصداعات فوكاس -  22

 بحرى 23 ن مرؼم -: الصداعى الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212512

 ضٌفا مسجد خلؾ الطرٌك

 - الدٌل صابون مصدع امام هللا 

 22212512 تارٌخ وفً 16717    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، ROSE TABLEWARE المائدة ألدوات روز -  23

( 32، 25) رلمى الصداعٌه الوحده:  فى  الصداعى الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم

  - الصؽٌرة الصداعات بمجمع(  2 مرؼم)  مجمع

,  العدوان تعدٌل تم 22212511 تارٌخ وفً 12632    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) سعد دمحم دظارات -  24

  - سبورتدج - 3 سالم برج الحرٌة طرٌك 293 فى الكائن للشركة عفر اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 تارٌخ وفً 6149    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش FLUCKIGER والصداعة للتجارة جروب فلوكٌجر -  25

  - المٌاة وابور - الدسولى جبلل الشهٌد ش 6 الكائن المحل بٌع مدفذ اضافه -1 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212511

 تارٌخ وفً 6149    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش FLUCKIGER والصداعة للتجارة جروب فلوكٌجر -  26

 مدخل ٌمٌن 14 رلم العمار االرضى بالدور  3 رلم المحل بٌع مدفذ اضافه -2 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212511

  - سعد عزبة - فرمون ادمون شارع العمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  العدوان تعدٌل تم 22212517 تارٌخ وفً 22954    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، الطبٌة للتحلٌبلت فاروس معمل -  27

  زٌان مصطفى محطة  االكبر االسكددر ش42 -: التالى العدوان فى  الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 22212517 تارٌخ وفً 22954    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م2م2ش الطبٌة للتحلٌبلت فاروس معمل -  28

 محطة  االكبر االسكددر ش42 -: التالى العدوان فى  الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

  زٌان مصطفى

 العدوان تعدٌل تم 22212517 تارٌخ وفً 1476    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش العرب ببرج للتجارة العامة -  29

 بجوار الؽربى السرٌع دمٌاط - المدصورة طرٌك - البساتٌن بداحٌة:  فى الكائن للشركة ادارى فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ, 

  - للحلوٌات بلبول محبلت

 تعدٌل تم 22212518 تارٌخ وفً 14269    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌوسؾ على ٌوسؾ على عمرو -  32

  - الراهبات شارع1  -: هو  الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

,  العدوان تعدٌل تم 22212518 تارٌخ وفً 1719    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش والتعمٌر لبلسكان مٌدا -  31

  لسم - ستار مٌدا عمارة - سموحة - صبلح الدٌن كمال ش 14 ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 22212518 تارٌخ وفً 16282    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، التجارٌه والتوكٌبلت والتوزٌع للتجاره الدخبه -  32

  ثادى لسم - العرٌشه الثادى ابٌس - للدهب موسى اوالد ش ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم

,  العدوان تعدٌل تم 22212518 تارٌخ وفً 15549    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، للمطاعم الشام كرم -  33

 - المحور  التجارى هدٌدة بمجمع 78 -77- 76- 49- 48 ارلام المحبلت فى للشركة فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ

,  العدوان تعدٌل تم 22212519 تارٌخ وفً 14922    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، Family Pack للتؽلٌؾ العائلة -  34

  الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 لتعدٌ تم 22212519 تارٌخ وفً 14922    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، FAMILY CARTOON للكرتون فامٌلى -  35

  الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

 تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 15335    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش Pro Crops كروبس برو -  36

 العصافرة - سابما   البٌضاء الوردة فددق بجوار الفارسً سلمان شارع من عفان بن عثمان شارع 5 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

 ثان- بحرى

 تارٌخ وفً 12232    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش ARK GROUP والتصدٌر لبلستٌراد جروب ارن -  37

 شارع 9 المٌزادٌن بدور وحدة  -:  فى الكائن للشركة  ادارى ممر اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212522

  لسم - لوران - شعراوى

 العدوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 14142    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) والتوزٌع للتجارة رٌجٌدا -  38

 - الرابعة الصداعٌة المدطمة- 31032 المطعة فى الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ, 

 العدوان تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 14142    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) والتوزٌع للتجارة رٌجٌدا -  39

 شٌراتون - الثامن الدور - فلورٌدا برج - الحك جاد على الشٌخ ش1229 فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ, 

 - هٌلوبولٌس

 تعدٌل تم 22212522 تارٌخ وفً 2924    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه عبدالرإؾ حمادة عبدالرإؾ -  42

 بجوار شابور الزراعى االسكددرٌة مصر طرٌك:  الصداعى الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

  التوفٌمٌة كوبرى

 تم 22212522 تارٌخ وفً 2924    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه حمادة الرإوؾ عبد حمادة الرإوؾ عبد -  41

 شابور الزراعى االسكددرٌة مصر طرٌك:  الصداعى الدشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل

  التوفٌمٌة كوبرى بجوار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، العمارى واالستثمار العامة والمماوالت الزراعى لبلستصبلح الجدٌد العهد -  42

 البر - فرٌد دمحم شارع 11 فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212523 تارٌخ وفً 13286

  - الشرلى

 تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 6374    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش للحلوٌات جاتوه بٌتى -  43

 - 5،4 رلم محل فٌرمون ادمون شارع هـ 12 رلم لطعة الكائن محل فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

,  العدوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 144622    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، اروماتكس ادترداشٌودال -  44

 -: التالً العدوان فى الدشاط ممارسة ومولع المادودى ومحلها الرئٌسً الشركة إدارة مركز ٌكون ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 - الجدٌدة العرب برج مدٌدة - الثادٌة الصداعٌة بالمدطمة - 3 بلون -(  3)  رلم لطعة

,  العدوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 6391    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائها سلٌمان ٌودس دمحم سعدٌة -  45

  - شبرا شارع 43 فى والكائن والمبلبس الجلدٌه والمدتجات االحذٌة من الشركة مدتجات لبٌع فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ

,  العدوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 6391    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكٌه ٌوسؾ عبده ابراهٌم -  46

  - شبرا شارع 43 فى والكائن والمبلبس الجلدٌه والمدتجات االحذٌة من الشركة مدتجات لبٌع فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ

,  العدوان تعدٌل تم 22212524 تارٌخ وفً 6391    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركائها سلٌمان ٌودس دمحم سعدٌة -  47

  - شبرا شارع 43 فى والكائن والمبلبس الجلدٌه والمدتجات االحذٌة من الشركة مدتجات لبٌع فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 16438    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، والصداعة للتجارة جروبس ادتتى -  48

 العدوان فً  الصداعً الدشاط ممارسة ومولع المادودً وموطدها الشركة إلدارة الرئٌسى المركز ٌكون ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

  لسم -  زؼٌو أم شٌاخه - 2842 رلم عمار - السوٌس خلٌج بترول شركة بجوار زؼٌو أم: األتى

 تم 22212525 تارٌخ وفً 15657    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Mindevالتسوٌمٌة لبلستشارات ماٌددؾ -  49

  لسم - االدارى السادس الدور - دٌوالٌؾ برج - الجٌش شارع فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   ـتؤشٌرال وصؾ,  العدوان تعدٌل

 تم 22212525 تارٌخ وفً 9566    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.  م.  ش والطبٌعٌه الحدٌثه للزاعه اكسبرٌس -  52

 -زٌزٌدٌا-5 رلم شمه- الدوحه شارع 9  الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل

,  العدوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 9566    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش الحدٌثة للزراعة اكسبرٌس -  51

 -زٌزٌدٌا-5 رلم شمه- الدوحه شارع 9  الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 تم 22212525 تارٌخ وفً 9566    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.  م.  ش والطبٌعٌه الحدٌثه للزاعه اكسبرٌس -  52

 28 ن - جاردن روز مول - االرضى الدور 11 رلم المحل-: فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل

  - الصحراوى اسكددرٌة- الماهرة طرٌك

,  العدوان تعدٌل تم 22212525 تارٌخ وفً 9566    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش الحدٌثة للزراعة اكسبرٌس -  53

- الماهرة طرٌك 28 ن - جاردن روز مول - االرضى الدور 11 رلم المحل-: فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ

  - الصحراوى اسكددرٌة

 تارٌخ وفً 16911    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Trust Tech المعلومات لتكدولوجٌا تن تراست -  54

  اول - لوران - الحرٌة طرٌك 696 رلم مبدى6121vs1045 رلم وحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212525

 وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 15225    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، الدولٌة الهبلل -  55

  لسم - سعد عزبة - رجب زكى شارع 22/ تدظٌم 27 رلم الكائن بالعمار(  الصاعد ٌسار)  االول بالدور الكائدة الشمة ،:   الـتؤشٌر

  ، محدودة مسئولٌة ذات ، sousa trading and industrial  logistcsاللوجٌستٌة الخدمات و والصداعة للتجارة سوسة -  56

)  -رشدي 892ش تدظٌم 5 رلم عمار ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 12767    برلم لٌدها سبك

  اول لسم(  توفٌك صبلح ماجد الدمٌب شارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 12767    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش Sousa Logistics  لوجستٌكس سوسه -  57

 لسم(  توفٌك صبلح ماجد الدمٌب شارع)  -رشدي 892ش تدظٌم 5 رلم عمار ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212526

  اول

 وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212526 تارٌخ وفً 15277    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، كشرٌتا مطاعم -  58

 الثالثة المجاورة - الرئٌسى التجارى بالمركز الكائن العرب برج مول من االرضى الدور فى( 6+5) ارلام محبلت ،:   الـتؤشٌر

  الجدٌد العرب برج بمدٌدة - االول السكدى بالحى

 تعدٌل تم 22212527 تارٌخ وفً 15624    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه الؽمراوى بٌومى محمود حازم -  59

 على طالب ابى بن على بشارع الكائن 12 ابٌس شٌاخة م/ 5 رلم العمار فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان

  لسم - الدائرى الطرٌك

 وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212527 تارٌخ وفً 2555    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه رشاد دمحم اسبلم -  62

  لسم- الهددسٌة الدمابة شارع 41 فى للشركة ادارى ممر افتتاح -1 ،:   الـتؤشٌر

 تارٌخ وفً 2555    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ،( بسٌطة توصٌة شركة) وشرٌكٌه الؽمرى دمحم دمحم عبده -  61

  لسم- الهددسٌة الدمابة شارع 41 فى للشركة ادارى ممر افتتاح -1 ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212527

,  العدوان تعدٌل تم 22212527 تارٌخ وفً 2468    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش للمخبوزات االسكددرٌة -  62

  لسم- العربٌة الدول جامعة من زمزم شارع 2 رلم باعمار تجارى محل فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 22212527 تارٌخ وفً 13939    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، السٌاحٌه والمدشآت المطاعم إلدارة السخن ع -  63

 حسٌن السلطان ش 3 رلم العمار مدخل ٌمٌن 1 رلم محل:  فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم

 - ارٌن - مصطفى صبلح الشهٌد وحالٌا سابما

,  العدوان تعدٌل تم 22212532 تارٌخ وفً 15823    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، الزراعٌه للتدمٌه كرست -  64

  - العكرٌشة - المدٌسة - البحر شارع:  فى الكائن للشركة فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 العدوان تعدٌل تم 22212532 تارٌخ وفً 9568    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، الؽذائٌه للصداعات اكسبرٌس شركه -  65

 - زٌزٌدٌا-5 رلم شمه-الدوحه شارع 9/ الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ, 

 تارٌخ وفً 9568    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.  م.  ش الزراعٌه المدتجات وتعبئه لتصدٌع اكسبرٌس شركه -  66

 - زٌزٌدٌا-5 رلم شمه-الدوحه شارع 9/ الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212532

 تارٌخ وفً 9568    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، agrosiwa( اجروسٌوة) الؽذائٌة للصداعات اكسبرٌس -  67

 - زٌزٌدٌا-5 رلم شمه-الدوحه شارع 9/ الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212532

 22212532 تارٌخ وفً 9683    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.ش التجارٌة والتوكٌبلت والتجارة للصداعة لباء -  68

  الثادٌة أبٌس  وعدوادة  هدكل  فرع  اضافة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم

 وفً 11447    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش  VISION PHARMA التسوٌك و للدعاٌا فارما فٌجن -  69

 الماهره اسكددرٌه طرٌك من متفرع الداصرٌه الرابعه اول مدخل ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212531 تارٌخ

 لسم-الثالث الدور-البسمله برج- الزراعى

 لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، Al-Fath For Stevedoring And Maritime  البحرٌة واألعمال والتفرٌػ للشحن الفتح -  72

 الدور فى الكائن للشركة االدارى الفرع/ الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 12299    برلم

 الدوار بددركفر - العكرٌشة المساكن ش -  3 عمارة - علوى االول

 لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، Al-Fath For Stevedoring And Maritime  البحرٌة واألعمال والتفرٌػ للشحن الفتح -  71

 -شحاته اسماعٌل شارع من المعمل ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العدوان تعدٌل تم 22212531 تارٌخ وفً 12299    برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    الدشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 : هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، ATLANTIS    LOGISTICS لوجٌستٌن اطلدتٌس -  1

 .للبضائع والتفرٌػ  والشحن الدمل خدمات -1

 اال خارجة او المصري المطر داخل الدمل وخدمات المهمات والبضائع للركاب البرى الدمل دشاط مزاولة ٌتم ال:  مراعاة مع          

 . والدولً الداخلً البري الدمل تدظٌم جهاز من الدشاط بمزاولة البلزمة التراخٌص واستخراج الداللٌن بسجل المٌد بعد

 الوكالة اعمال تدظٌم شؤن فً 1982 لسدة 122 رلم المادون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر عموم -2

 تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 13433   برلم لٌدها سبك  ، ؼرضها مزاوله فً حك اي الشركة تاسٌس ٌدشئ وال التجارٌة

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط

 : هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، العامة التجارة و للتصدٌر اطلدتٌس -  2

 .للبضائع والتفرٌػ  والشحن الدمل خدمات -1

 اال خارجة او المصري المطر داخل الدمل وخدمات المهمات والبضائع للركاب البرى الدمل دشاط مزاولة ٌتم ال:  مراعاة مع          

 . والدولً الداخلً البري الدمل تدظٌم جهاز من الدشاط بمزاولة البلزمة التراخٌص واستخراج الداللٌن بسجل المٌد بعد

 الوكالة اعمال تدظٌم شؤن فً 1982 لسدة 122 رلم المادون بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر عموم -2

 تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 13433   برلم لٌدها سبك  ، ؼرضها مزاوله فً حك اي الشركة تاسٌس ٌدشئ وال التجارٌة

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط

 لمزاولة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال  محدودة مسئولٌة ذات ، ATLANTIS    LOGISTICS لوجٌستٌن اطلدتٌس -  3

  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها

  البحرٌة االشؽال باعمال المٌام -3

 (  الخطرة والمواد الكٌماوٌات مخازن عدا) البضائع مخازن وتشؽٌل الامة -4

 الجمركً التخلٌص -5

  والبضائع للسفن المبلحٌه الوكالة اعمال ذلن فً بما الموادئ فً المبلحه وشركات السفن اصحاب تمثٌل -6

 (  التموٌلً التاجٌر عدا فٌما) للدشاط البلزمة المعدات واسئجار وتاجٌر وبٌع شراء -7

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 13433   برلم لٌدها سبك  ، االخبلل دون وذلن           

 محدودة مسئولٌة

 من ؼرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص علً الحصول بعد اال  محدودة مسئولٌة ذات ، العامة التجارة و للتصدٌر اطلدتٌس -  4

  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  البحرٌة االشؽال باعمال المٌام -3

 (  الخطرة والمواد الكٌماوٌات مخازن عدا) البضائع مخازن وتشؽٌل الامة -4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الجمركً التخلٌص -5

  والبضائع للسفن المبلحٌه الوكالة اعمال ذلن فً بما الموادئ فً المبلحه وشركات السفن اصحاب تمثٌل -6

 (  التموٌلً التاجٌر عدا فٌما) للدشاط البلزمة المعدات واسئجار وتاجٌر وبٌع شراء -7

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 13433   برلم لٌدها سبك  ، االخبلل دون وذلن           

 محدودة مسئولٌة

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن باحكام  محدودة مسئولٌة ذات ، ATLANTIS    LOGISTICS لوجٌستٌن اطلدتٌس -  5

 . االدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

 تعاودها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز          

  ،.  المادون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها  او فٌها تددمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 13433   برلم لٌدها سبك

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن باحكام  محدودة مسئولٌة ذات ، العامة التجارة و للتصدٌر اطلدتٌس -  6

 . االدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص

 تعاودها لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز          

  ،.  المادون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها  او فٌها تددمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 13433   برلم لٌدها سبك

 الصداعى التفتٌش باعمال المٌام .1-: هو التعدٌل بعد الشركة ؼرض  مساهمة شركة ، م.م.ش االدارة لدظم اٌان -  7

 وتمدٌم تدرٌبٌة دورات عمد. 2.  االدارة بدظم الخاصة المطابمة شهادات واصدار االدارة بدظم الخاصة المراجعات واجراء والهددسً

 وتجهٌز استصبلح(  أ: )  أحداهما أو  والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصبلح.  3. والزراعٌة الهددسٌة االستشارات

 من ألل حدود فً كله وذلن.  المستصلحة األراضً استزراع(  ب. )  لبلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً

 وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 5826   برلم لٌدها سبك  ، وتورٌد تجارة. 5. التصدٌر عموم -4 -.فدان 1222

 مساهمة شركة:  التؤشٌر

 بكافة األشجار وشتبلت والبذور والتماوي الزراعٌة والمخصبات الكٌماوٌات جمٌع  مساهمة شركة ، م.م.ش االدارة لدظم اٌان -  8

 .  أدواعها

 للشركة وٌجوز. األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص ر استصدا وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها ٌكون أن

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على

 شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 5826   برلم لٌدها سبك  ،.  التدفٌذٌة والئحته المادون ألحكام

 مساهمة

 فٌما والتوزٌع التجارة عموم -1 -: هو التعدٌل بعد الشركة ؼرض  مساهمة شركة ، م.م.ش المشروعات الدارة امٌجوس مامبو -  9

 1982 لسده 121 رلم المادون باحكام الشركه تلتزم.  التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر -2.  العمومٌة التورٌدات/  لادودا به مسموح هو

 البلزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشئ وال ، المستوردٌن سجل شان فى

 تارٌخ وفً 9518   برلم لٌدها سبك  ،.   الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526

  هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، للمطاعم الشام كرم -  12

 ادواع جمٌع ولمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وادارة وتشؽٌل الامة "

 . اواى والتٌن المؤكوالت

 . الؽازٌة والمٌاه المؤكوالت وبٌع وطهى وتجهٌز لتحضٌر عمومى مطعم وتشؽٌل إلامه "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . والدواجن اللحوم وتتبٌل وتجهٌز لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامه "

 . مٌموري والفبلش الدش طرٌك عن بصرٌة وسمعٌة سمعٌة مصدفات عرض "

   برلم لٌدها سبك  ، لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526 تارٌخ وفً 15549

  االدشطة هذه  محدودة مسئولٌة ذات ، للمطاعم الشام كرم -  11

 على تعاودها لد التى او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 سبك  ،.  المادون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى او مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526 تارٌخ وفً 15549   برلم لٌدها

 .االدوٌة تجارة وباالخص التجارة عموم ـ1  محدودة مسئولٌة ذات ، م م ذ ش االدوٌة لتجارة فارما بودابست -  12

 .التصدٌر وعموم التجارٌة والتوكٌبلت التورٌدات عموم ـ2 

 . الؽٌر لدى التجمٌل مستحضرات وتعبئة تصدٌع. 3 

 جامد بشكل شعر مزٌبلت وتؽلٌؾ وتعبئة لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامة. 4 

 -:ٌلى بما الشركة التزام مع 

 .المستوردٌن وسجل التجارٌة الوكالة تدظٌم شؤن فى 1982 لسدة 121 ، 122 رلم المادون أحكام ـ 

 .المصدرٌن سجل شؤن فى 1975 لسدة 118  رلم المادون أحكام ـ 

 تارٌخ وفً 8352   برلم لٌدها سبك  ، التراخٌص على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشىء وال 

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526

 ال وبما تصة المخ الجهات من ؼرضها لمزاولة البلزمة  محدودة مسئولٌة ذات ، م م ذ ش االدوٌة لتجارة فارما بودابست -  13

 .الؽرض لهذا المدظمة الموادٌة بؤحكام ٌخل

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع 

 أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز 

 بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تددمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً

:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526 تارٌخ وفً 8352   برلم لٌدها سبك  ،. التدفٌذٌة والئحته المادون ألحكام طبما   وذلن

 محدودة مسئولٌة ذات

 : الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، م2م2ذ2ش  Hexa Group جروب هٌكسا -  14

 االعبلؾ واضافات والبٌطٌرٌة البشرٌة الطبٌة والمستلزمات لبلدوٌة الؽٌر لدى والتؽلٌؾ والتعبئة والتصدٌع وتجارة بٌع -1

 ومستحضرات ومستلزمات والمدظفات والمطهرات الشخصٌة العداٌة مستحضرات ومستلزمات والعطور التجمٌل ومستحضرات

 الخاصة واالؼذٌة واالؼذٌة الؽذائٌة والمكمبلت الدباتٌة والمستخلصات الحشرٌة والمبٌدات الطبٌعٌة واالعشاب وبالطفل باالم العداٌة

   برلم لٌدها سبك  ، ؼسٌل وفبلتر واللماحات واالمصال البٌولوجٌة واالدوٌة الطبٌة واالجهزة الطبٌة والمستلزمات الؽذائٌة والمواد

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526 تارٌخ وفً 8217

 االسدان ومعجون الكلى ؼسٌل ومحالٌل الكلى  محدودة مسئولٌة ذات ، م2م2ذ2ش  Hexa Group جروب هٌكسا -  15

 . باالسدان العداٌة ومستلزمات

 . لادودا به مسموح ماهو كل فى التصدٌر عموم -2

 . الشؤن هذا فى 1982 لسدة 121 رلم المادون بؤحكام الشركة وتلتزم التجارٌة التوكٌبلت -3

 . والتطبٌمٌة العلمٌة االبحاث اعداد -4

 . لادودا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة -5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وٌجوز ، االدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وٌشترط السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526 تارٌخ وفً 8217   برلم لٌدها سبك  ، من وجه بؤى نتشتر أو مصلحة لها تكون أن للشركة

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر

 بؤعمالها شبٌهة أعماال التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه  محدودة مسئولٌة ذات ، م2م2ذ2ش  Hexa Group جروب هٌكسا -  16

 بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فى تددمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاودها التى أو

:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526 تارٌخ وفً 8217   برلم لٌدها سبك  ،.  التدفٌذٌة والئحته المادون ألحكام طبما وذلن

 محدودة مسئولٌة ذات

 مصدع وتشؽٌل الامة-1 -: هو التعدٌل بعد الشركة ؼرض  تضامن شركة ، شرٌكه و زدباع هدداوي محمود خمٌس سمٌر -  17

 واللوائح الموادٌن احكام مراعاة مع  الكهربائٌه االدوات وتصدٌع الدجؾ وتجمٌع وتصدٌع لٌد واسبوتات لمبات وتجمٌع الدتاج

 تارٌخ وفً 11518   برلم لٌدها سبك  ،. دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526

 :هو التعدٌل بعد الشركة ؼرض  المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، Belabn  االلبان لمدتجات بلبن -  18

 و(  الكحولٌة عدا)المشروبات و العصائر و الجٌبلتى و االلبان مدتجات تؽلٌؾ و تعبئة و لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة -1"

  الحلوٌات و الجاهزة المؤكوالت

  الحلوٌات و الجاهزة المؤكوالت و(  الكحولٌة عدا)المشروبات و العصائر و الجٌبلتى و االلبان مدتجات بٌع -2"

  

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح موادٌنال بؤحكام اإلخبلل دون وذلن.  اواى والتٌن الماكوالت وبٌع وطهى تجهٌز  -3.  

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار

 واحد شخص شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526 تارٌخ وفً 16678   برلم لٌدها سبك  ، أن للشركة وٌجوز

 المسئولٌة محدودة

 وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن  المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، Belabn  االلبان لمدتجات بلبن -  19

 شركة فً تددمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً

 تارٌخ وفً 16678   برلم لٌدها سبك  ،.  المادون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى

 المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526

 تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج  محدودة مسئولٌة ذات ، ALEX EQUIPMENT CO للمعدات االسكددرٌة -  22

:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526 تارٌخ وفً 15185   برلم لٌدها سبك  ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو

 محدودة مسئولٌة ذات

  -:  هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، ALEX EQUIPMENT CO للمعدات االسكددرٌة -  21

 . التصدٌر/  لادودا   به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة/  العمومٌة التورٌدات? 

 .       التجارٌه التوكٌبلت? 

 .       المبلحٌة التوكٌبلت? 

 .                                    البحرٌه التورٌدات و الخدمات? 

 .  العامة المماوالت? 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات ستشاراتواإل المادودٌة اإلستشارات عدا فٌما)  الهددسٌة اإلستشارات األخص وعلً اإلستشارات تمدٌم? 

 تارٌخ وفً 15185   برلم لٌدها سبك  ، المالٌة األوراق عن المالٌة اإلستشارات وكذا واإلستحواذ المال رأس زٌادة بمداسبة

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526

 المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألدشطة  محدودة مسئولٌة ذات ، ALEX EQUIPMENT CO للمعدات االسكددرٌة -  22

 ( . التدفٌذٌة والئحته المال رأس  لادون من 27 المادة فً علٌها المدصوص

 مع ، اإلدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص إستصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

 . التجارٌة الوكالة أعمال تدظٌم بشؤن 1982 لسدة 122 رلم المادون أحكام اعاهمر

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

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212526 تارٌخ وفً 15185   برلم لٌدها سبك  ، فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسئولٌة

 : هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش واالستثمار للتدمٌة السلٌمادٌة -  23

 العمرادٌة والتدمٌة والسٌاحة واالسكان البداء وبمشروعات العمارى والتسوٌك باالستثمار والمرتبطة المتعلمة االعمال بجمٌع المٌام

 : ٌلً بما المٌام للشركة الؽرض هذا ولتحمٌك

 او التاجٌر او البٌع او البداء بؽرض ادواعها اختبلؾ علً علٌها المدشات الامة بؽرض بالمرافك ومدها وتمسٌمها االراضً شراء( أ

  لبلراضً االساسٌة البدٌة اعمال وكافة الؽٌر او الشركة لحساب تسوٌمها او ادارتها

 تارٌخ وفً 8452   برلم لٌدها سبك  ، التصادى اسكان من تاجٌرها او    وتملٌكها مستوٌاتها بمختلؾ العمارات بداء(   ب

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212529

  اداري او تجارى او فاخر او متوسط او  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش واالستثمار للتدمٌة السلٌمادٌة -  24

  مستوٌاتها بكافة وتسوٌمها وتملٌكها الفددلٌة والشمك والموتٌبلت والمدتجعات السٌاحٌة المري ادشاء( ج

  الهددسٌة والتصمٌمات(  والتكرٌن االبار وحفر والمتخصصة العامة) المماوالت اعمال ادواع بجمٌع المٌام(د

 ( صٌادة مركز دشاءا دون)  مرافمها وكافة للعمارات المتدملة الصٌادة-2

  دملها وخطوط توزٌعها وشبكات  الشرب مٌاة وتكرٌر تحلٌة محطات وتشؽٌل الامة -3

 تارٌخ وفً 8452   برلم لٌدها سبك  ، وتوصٌبلتها التدمٌة و الصداعى الصرؾ او  الصحى الصرؾ محطات وتشؽٌل الامة -4

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212529

 او والصحراوٌة البور االراضً واستزراع استصبلح -5  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش واالستثمار للتدمٌة السلٌمادٌة -  25

 22222 من الل حدود فى احداهما

 : ٌلى بما الشركة التزام مع

     المستوردٌن وسجل التجارٌة الوكالة تدظٌم شان فى1982 لسدة121و122 المادون احكام -

  المصدرٌن سجل شان فً 1975 لسدة 118 رلم المادون أحكام -

 لمباشرة البلزمة  التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً  السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن احكام مراعاة مع -

   دشاطها

     

   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 8452   برلم لٌدها سبك  ، وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212529

 على تعاودها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش واالستثمار للتدمٌة السلٌمادٌة -  26

 المادون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تددمج ان لها ٌجوز كما الخارج او مصر فى ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212529 تارٌخ وفً 8452   برلم لٌدها سبك  ، التدفٌذٌة والئحته

 دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة  مةمساه شركة ، م.م.ش المشروعات وادارة للتدمٌة المادسٌة -  27

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212529 تارٌخ وفً 2271   برلم لٌدها سبك  ،

 او الشركة لحساب العمارى والتسوٌك العمارى االستثمار -1  مساهمة شركة ، م.م.ش المشروعات وادارة للتدمٌة المادسٌة -  28

 المٌكادٌكٌة االساسات اعمال تدفٌذ-5   والتوزٌع التجارة-4 التجارٌة التوكٌبلت-3 المتكامبة العمومٌة المماوالت -2 الؽٌر لحساب

 فدان الؾ من الل حدود فى وذلن والصحراوٌة البور االراضى وشراء وبٌع واستزراع استصبلح -6 التربٌة واختبارات ومجسات

 لسدة 94 رلم المادون من 12 المادة الحكام وفما 2227 لسدة 352 رلم الوزراء مجلس رئٌس لرارا بها الصادر المداطك عدا فٌما

 تعدٌل تم22212529 تارٌخ وفً 2271   برلم لٌدها سبك  ، وعلى اتٌن وشل وحبلٌب سٌداء جزٌرة شبه مداطك وكذا 2225

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط

  هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، والتجاره العامه للمماوالت عوض اوالد -  29

 . العامة المماوالت "

 . التجارٌة والتوكٌبلت العامة التورٌدات "

 مزاولة فً حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشؤ وال,  التجارٌة الوكالة اعمال تدظٌم بشؤن 1982 لسدة 122 رلم المادون بؤحكام الشركة تلتزم

 لهذا المدظمة الموادٌن بؤحكام الٌخل وبما المختصة الجهات من ؼرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال رضهاؼ

 . الؽرض

 ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات والمعدات الؽٌار ولطع السٌارات مجال فً األخص وعلى/  والتوزٌع العامة التجارة "

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212512 تارٌخ وفً 14717   برلم لٌدها سبك  ، األسمدة ، المبلبس ، التجمٌل

 محدودة مسئولٌة

 الرى ومستلزمات والبذور الزراعٌة والمخصبات والمبٌدات  محدودة مسئولٌة ذات ، والتجاره العامه للمماوالت عوض اوالد -  32

 المحمولة الهواتؾ و الزراعٌة الحاصبلت و والبوٌات والحداٌد والبورسلٌن والسرامٌن الصحٌة األدوات و والتدمٌط بالرش

 . الشحن وكروت واالكسسوارات الهواتؾ ومستلزمات

 أدواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات أدواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم وإدارة وتشؽٌل إلامة "

 . واى والتٌن المؤكوالت

,  المستصلحة األراضى واستزراع,  لبلستزراع لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك األراضى وتجهٌز استصبلح "

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212512 تارٌخ وفً 14717   برلم لٌدها سبك  ، وٌشترط

 الؼراض مخصصة االراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً  محدودة ةمسئولٌ ذات ، والتجاره العامه للمماوالت عوض اوالد -  31

 . الؽمر بطرٌك ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الرى طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصبلح

 لسدة 356 رلم             الجمهورٌة رئٌس ولرار 2227 لسدة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما    

2228 . 

 مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212512 تارٌخ وفً 14717   برلم لٌدها سبك  ،.  التصدٌر عموم "

 محدودة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االستثمار لادون خارج االدشطة تمتع عدم مع  محدودة مسئولٌة ذات ، Icons Capital          واالستثمار للتدمٌة اٌكون -  32

 .التدفٌذٌة وببلئحته به الواردة والحوافز بالضمادات الٌه المشار

 لبل التدفٌذٌة والئحته 2217 لسدة 72 رلم االستثمار بمادون علٌها المدصوص بالمجاالت الوارد الدشاط بممارسة الشركة وتتعهد

 .المجاالت تلن عن الخارج الدشاط

 .األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ة،السارٌ والمرارات  واللوائح الموادٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

   برلم لٌدها سبك  ، بؤعمالها شبٌه أعماال تزاول والتً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212518 تارٌخ وفً 13623

 : هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، Icons Capital          واالستثمار للتدمٌة اٌكون -  33

 . ادواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌادات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ اعمال "

 .الدخل لمحدودى الموجهه االسكان ومشروعات االجتماعى االسكان مشروعات "

 .الفددلٌة االدارة عدا فٌما المشروعات ادارة "

 التزام عدم حالة وفى التدفٌذٌة، والئحته االستثمار بمادون الواردة لبلدشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد االلتزام مع

  ، التدفٌذٌة، والئحته 2217  لسدة 72 رلم االستثمار بمادون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212518 تارٌخ وفً 13623   برلم لٌدها سبك

 مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاودها لد التً أو  محدودة مسئولٌة ذات ، Icons Capital          واالستثمار للتدمٌة اٌكون -  34

 وفً 13623   برلم لٌدها سبك  ،. المادون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها  أو تشترٌها أو فٌها دمجتد ان لها ٌجوز كما الخارج، فً أو

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212518 تارٌخ

 بعد  الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، Dana Star Line For Public Services العامة للخدمات الٌن ستار الدادا -  35

 : هو التعدٌل

 (سكٌب البلدد) والمدشات المٌادٌن و الطرق و الحدائك وتجمٌل ادارة و صٌادة و تدسٌك باعمال المٌام-1  

  الموارض و الحشرات ابادة و  الدظافة خدمات تمدٌم-2  

  .                                                                                                                             والمدشات المبادى صٌادة-3  

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212518 تارٌخ وفً 16748   برلم لٌدها سبك  ، الدباتات وتورٌد صٌادة اعمال-4

 محدودة مسئولٌة

 وتركٌب تورٌد -5  محدودة مسئولٌة ذات ، Dana Star Line For Public Services العامة للخدمات الٌن ستار الدادا -  36

  الرخام

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 سبك  ، المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212518 تارٌخ وفً 16748   برلم لٌدها

   -: التعدٌل بعد الشركة ؼرض  مساهمة شركة ،( م.م.ش)  الرٌاضى لبلستثمار تالدت الٌكس -  37

 او الخاصه االددٌه ادشاء او الرٌاضٌه األلعاب اداره او التشؽٌل او التسوٌك او االداره وتشمل الرٌاضى المجال خدمات -1  

 .البددٌه اللٌاله مراكز او الصحٌه االددٌه او االكادٌمٌات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 البلعبٌن  تسوٌك -2  

   

 .الرٌاضٌة والمسابمات البطوالت وتدظٌم الامة -3  

 .الؽٌر لدى الجاهزة والمبلبس الرٌاضٌة المستلزمات تصدٌع -4  

 .لهم المتدملة والصٌادة المفتوحه والمبلعب الرٌاضٌة المبادى تصمٌم -5  

 .التجارٌة والتوكٌبلت التورٌدات عموم -6  

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212518 تارٌخ وفً 16425   برلم لٌدها سبك  ، تلتزم

 تدظٌم شان فى 1982 لسده 122 رلم المادون باحكام الشركه  مساهمة شركة ،( م.م.ش)  الرٌاضى لبلستثمار تالدت الٌكس -  38

  لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌدشئ وال ، التجارٌة الوكاالت اعمال

 .  الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها

  

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

   برلم لٌدها سبك  ، بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212518 تارٌخ وفً 16425

 فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً أو  مساهمة شركة ،( م.م.ش)  الرٌاضى لبلستثمار تالدت الٌكس -  39

 تارٌخ وفً 16425   برلم لٌدها سبك  ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212518

. 2. العمومٌة والتورٌدات العمومٌة المماوالت -1  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش العمارٌة لبلستثمارات جروب همام -  42

 والتجارى العمارى االستثمار بمشروعات والمرتبطة المتعلمة االعمال بجمٌع المٌام. 4. التصدٌر عموم. 3. التجارٌة التوكٌبلت

 ادواعها اختبلؾ على علٌها المدشات الامة بؽرض بالمرافك ومدها وتمسٌمها علٌها المشاركة او االراضى شراء -: ذلن وٌشمل

 من تاجٌرها او وتملٌكها مستوٌاتها بمختلؾ العمارات بداء -. السٌاحٌة المرى والامة االدارة او التاجٌر او البٌع او البداء بؽرض

 تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 6517   برلم لٌدها سبك  ،. صداعى او ادارى او تجارى او فاخر او متوسط او التصادى اسكان

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط

 السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن احكام مراعاة مع  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش العمارٌة لبلستثمارات جروب همام -  41

,  الدشاط تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 6517   برلم لٌدها سبك  ،. االدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ

 : هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، الدسٌجٌة للصداعات الٌسر -  42

o  المتدوعة والمفروشات الجاهزة والمبلبس الدسٌجٌة المدتجات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة . 

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 سبك  ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 16572   برلم لٌدها

 : هو الشركة ؼرض  مساهمة شركة ، lucky sun egypt for trading للتجارة اٌجٌبت صن الكً -  43

 .لادودا به مسموح هو ما كل فً التجارٌة والتوكٌبلت والتصدٌر االستٌراد عموم "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .التجارة و التورٌدات عموم "

 .للؽٌر أو الشركة مشروعات و لمدتجات التوزٌع و والتسوٌك التروٌج عموم "

 .الخارج و الداخل فً الشركة مدتجات لبٌع مدافذ إدارة و إلامة "

  األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموادٌن أحكام مراعاة مع

   برلم لٌدها سبك  ، تزاول التً ؼٌرها او الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة ٌجوز و

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 12915

  هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش Pro Crops كروبس برو -  44

 الوكالة اعمال تدظٌم شؤن فى 1982 لسدة 122 رلم المادون باحكام الشركة تلتزم.  التجارٌة والتوكٌبلت التصدٌر عموم -

 من ؼرضها لمزاولة البلزمة التراخٌص على الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تاسٌس ٌدشئ وال ، التجارٌة

 . الؽرض لهذا المدظمة الموادٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  العمومٌة التورٌدات -

  الحاوٌات وتخزٌن وتداول واٌجار وشراء وبٌع اللوجٌستٌة الخدمات تمدٌم -

 تارٌخ وفً 15335   برلم لٌدها سبك  ، لابلة تجعلها التى االساسٌة المرافكب االراضى وتجهٌز استصبلح -

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212522

 فى وٌشترط.  المستصلحة االراضى واستزراع.  لبلستزراع  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش Pro Crops كروبس برو -  45

 االستزراع فى الحدٌثة الرى طرق تستخدم وان االستزراع و االستصبلح الؼراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن

  الؽمر بطرٌك الرى ولٌس

 . 2228 لسدة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار 2227 لسدة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما

 . الحاوٌات وتداول تشؽٌل محطات وتشؽٌل الامة -

 . الزراعى االدتاج ومستلزمات واالت والبذور التماوى وشراء بٌع -

 . المبلحٌة التوكٌبلت -

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 15335   برلم لٌدها سبك  ، الموادٌن باحكام االخبلل دون وذلن

 محدودة مسئولٌة

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش Pro Crops كروبس برو -  46

 . االدشطة هذه لممارسة البلزمة

 على تعاودها لد التى أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أن للشركة وٌجوز

 سبك  ،.  المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 15335   برلم لٌدها

 تعاودها لد التً أو بؤعمالها ٌهةشب أعماال  مساهمة شركة ، lucky sun egypt for trading للتجارة اٌجٌبت صن الكً -  47

 طبما ذلن و بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تددمج ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك علً

 شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 12915   برلم لٌدها سبك  ،.  التدفٌذٌة الئحته و المادون ألحكام

 مساهمة

 المدشؤت إدارة -1-: هو التعدٌل بعد الشركة ؼرض  مساهمة شركة ، م.م.ش السٌاحٌة المدشؤت إلدارة الصحراء ثعلب -  48

 األفراح ولاعات والمماهى والكافٌترٌات والمطاعم والجراجات الشواطىء واستؽبلل إدارة - 2(. الفددلٌة اإلدارة عدا فٌما) السٌاحٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مراكز وإدارة وتشؽٌل الامة - 3. وأشكالها أدواعها بكافة الجاهزة الؽذائٌة الوجبات وتورٌد وتمدٌم وتجهٌز إلعداد بٌع ومراكز

. األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع.  المائٌة لؤللعاب

 وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 7264   برلم لٌدها سبك  ، بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 مساهمة شركة:  التؤشٌر

 أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه  مساهمة شركة ، م.م.ش السٌاحٌة المدشؤت إلدارة الصحراء ثعلب -  49

 أو السالفة الهٌئات فً تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة

 تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 7264   برلم لٌدها سبك  ،. التدفٌذٌة والئحته المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط

 : هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، الدسٌجٌة اعاتللصد تكس الٌكس -  52

o  المتدوعة والمفروشات الجاهزة والمبلبس الدسٌجٌة المدتجات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة . 

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 سبك  ، المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 16617   برلم لٌدها

 : هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، الدسٌجٌة للصداعات تكس الٌكس -  51

o  المتدوعة والمفروشات الجاهزة والمبلبس الدسٌجٌة المدتجات لتصدٌع مصدع وتشؽٌل إلامة . 

 . األدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام اإلخبلل دون وذلن

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

 سبك  ، المادون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212522 تارٌخ وفً 16617   برلم لٌدها

 حدود فى السفن مبلن وتمثٌل البحرٌة الوكاالت بؤعمال المٌام -1  مساهمة شركة ، المبلحٌة للتوكٌبلت دوسكو -  52

 لادودا   به المسموح

 والمراكب السفن من وؼٌرها والدهرى البحرى الدمل ووسائل والدالبلت البحرٌة الوحدات وتشؽٌل وتؤجٌر إستئجار -2

 .العائمة والمهمات

 .والركاب البضائع أدواع لجمٌع والدهرى والبرى والبحرى الدولى والدمل المبلحة عملٌات بجمٌع المٌام -3

 .تمثلها التى السفن ٌؾوتخف وتفرٌػ شحن -4

  ، وصٌادتها وإصبلحها السفن تموٌن ذلن فى بما تمثلها التى البحرٌة للوحدات والمبلحٌة البحرٌة الخدمات بكافة المٌام -5

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212523 تارٌخ وفً 142463   برلم لٌدها سبك

 .والدهرى البحرى والدمل بالمبلحة ترتبط التى األعمال من ذلن وؼٌر  مساهمة شركة ، المبلحٌة للتوكٌبلت دوسكو -  53

  

 لد التى أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   لها التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فى تددمج أن لها ٌكون كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاودها

 شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212523 تارٌخ وفً 142463   برلم لٌدها سبك  ،. التدفٌذٌة والئحتة المادون ألحكام

 مساهمة

 :  هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش( كادمار) والتجارة للمبلحة وشركاه الماضى -  54



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .العمومٌة والمماوالت التجارٌة والتوكٌبلت والتصدٌر اإلستٌراد .1

 .والبحرٌة الهددسٌة واإلستشارات والتورٌدات التجارة عموم .2

 .ملوالد الطٌران وشركات السفن وأصحاب أدواعه بكافة الدولى الدمل وشركات أدواعها بكافة والمبلحٌة البحرٌة التوكٌبلت .3

 . والبرٌة والجوٌة البحرٌة الجمهورٌة موادىء بكافة البضائع أدواع لكافة الجمركى والتخلٌص العامة الخدمات .4

 .المجمعة والبوالص المراجعة أعمال .5

 الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 12241   برلم لٌدها سبك  ، أدواعها بكافة وجوا   وبحرا   برا   الدولى الدمل أعمال .6

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ, 

 .الجمهورٌة موادىء وبكافة  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش( كادمار) والتجارة للمبلحة وشركاه الماضى -  55

 .الؽٌر أو الشركة بسٌارات والدمل والتفرٌػ والشحن والبترولٌة البحرٌة واألشؽال والخدمات السفن تموٌن .7

 .والجوٌة والبحرٌة البرٌة الجمهورٌة موادىء بكافة والترادزٌت التخزٌن .8

 .والركاب البضائع لدمل البحار أعالى وسفن البحرٌة الوحدات كافة وإستئجار إمتبلن .9

 الواردة البضائع وتخزٌن الطٌران شركات وخدمة البضائع فراؼات حجز وتشمل الطٌران شركات عن الوكالة أعمال .12

 .ؼٌرها أو الشركة مخازن فى الطائرات على والصادرة

 ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 12241   برلم لٌدها سبك  ، المختلفة الخدمات تمدٌم .11

 محدودة مسئولٌة

 والتورٌدات وركابها ومبلحٌها للطائرات  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش( كادمار) والتجارة للمبلحة وشركاه الماضى -  56

 .لها البلزمة

 اللوجٌستٌة والمراكز الخدمات وكافة الجوٌة والموادىء المطارات بجمٌع وإدارتها الطائرات وإستئجار وتؤجٌر إمتبلن .12

 .الجمهورٌة أدحاء بجمٌع

 .الؽٌر وحساب الشركة لحساب واإلستبدال والشراء والبٌع وإستٌرادها السٌارات تجارة .13

 .الؽذائٌة والمواد واألسمان اللحوم من المجمدات أصداؾ لجمٌع التجارٌة التوكٌبلت .14

 .ادواعها بكافة والسٌاحٌة واألجدبٌة المصرٌة البواخر تطمٌم .15

,  الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 12241   برلم لٌدها سبك  ، الكمبٌوتر خدمات ودشاط البحرٌة التورٌدات .16

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ

 .متكاملة  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش( كادمار) والتجارة للمبلحة وشركاه الماضى -  57

 .الجمهورٌة أدحاء جمٌع فى والتخزٌن الداخلى التوزٌع خدمات وتمدٌم اللوجٌستٌة المخازن وإستئجار وتؤجٌر إمتبلن .17

 .الؽذائٌة المواد تخزٌن .18

  

 وٌجوز. دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارت واللوائح الموادٌن حكامأ مراعاه مع

 لد التى او بؤعمالها شبٌهة أعماال   تزاول التى وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤى تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة

 تارٌخ وفً 12241   برلم لٌدها سبك  ، فى تددمج أن لها ٌجوز ،كما الخارج فى أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاودها

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212524



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات  محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش( كادمار) والتجارة للمبلحة وشركاه الماضى -  58

:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 12241   برلم لٌدها سبك  ،. التدفٌذٌة والئحته المادون ألحكام طبما  

 محدودة مسئولٌة ذات

 و البور االراضً استزراع و استصبلح -: -1  -:  الشركة ؼرض  بسٌطة توصٌة ، وشركاه ابراهٌم بٌومى مجدى كرٌم -  59

  -: احداهما أو الصحراوٌة

 . لبلستزرع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً تجهٌز و استصبلح( أ)

 . فدان الؾ عشرون  من الل حدود فً كله ذلن و المستصلحة االراضً استزراع( ب)

 و الحدٌثة الري طرق تستخدم أن و االستزراع و االستصبلح الؼراض مخصصه االراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً ٌشترط و

  ، رلم الجمهورٌة رئٌس لرار و 2227 لسدة 352 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المداطك عدا فٌما)  الؽمر بطرٌك الري لٌس

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 8724   برلم لٌدها سبك

(  وشبلتٌن حبلٌب و سٌداء جزٌرة شبه مداطك كذا و 2228 لسدة 356  بسٌطة توصٌة ، وشركاه ابراهٌم بٌومى مجدى كرٌم -  62

. 

 الخضروات - الدواجن - المجمدة اللحوم - الزٌت - السمدة - الصلصة)  من الؽذائٌة المواد لتصدٌع مصدع تشؽٌل و الامة -2

 . سبك ما كل تؽلٌؾ و تعبئة و(  الحبوب - المجمدة

 . ادواعها بمختلؾ التطبٌمات و البٌادات ولواعد للبرمجٌات التصمٌم و حلٌلالت و التوصٌؾ اعمال -3

 تمدم ان بشرط طبٌة او عبلجٌة داخلٌة ادشطة من تضمده وما العامة او المتكاملة او المتخصصة المستشفٌات وتشؽٌل الامة -4

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 8724   برلم لٌدها سبك  ، بالمجان سدوٌا  % ( 12)

 .  شؽلها ٌتم التً االسرة عدد من  بسٌطة توصٌة ، وشركاه ابراهٌم بٌومى مجدى كرٌم -  61

 . المؤكوالت ادواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات ادواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وتشؽٌل الامة -5

 . التصدٌر و االستٌراد عموم -6

 . المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسدة 121 رلم المادون باحكام الشركة تلتزم -

 . حدا علً دشاط لكل مستمل مالً مركز و مستملة حسابات بافراد الشركة التزام مع -

.  دشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموادٌن احكام مراعاة مع -

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212524 تارٌخ وفً 8724   برلم لٌدها سبك  ،

 لٌدها سبك  ،. التدفٌذٌة والئحته المادون ألحكام طبمَا وذلن بها  مساهمة شركة ، م.م.ش السٌاحٌه للمشروعات هاوس رابٌدو -  62

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212525 تارٌخ وفً 9488   برلم

 -: الشركة ؼرض  مساهمة شركة ، م.م.ش السٌاحٌه للمشروعات هاوس رابٌدو -  63

 اإلدارة مجلس رئٌس الحسابات مرالب األصوات فارزا السر أمٌن

    

 .العامة واألشؽال المماوالت عموم .1

 والكازٌدوهات األفراح ولاعات والكافٌترٌات والمماهً والمطاعم والشواطئ السٌاحٌة والمرى المدشآت واستؽبلل إدارة .2

 .الفددلٌة اإلدارة عدا فٌما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .الؽذائٌة الوجبات وتورٌد اعداد .3

 .مستلزماتها وكافة المائٌة باأللعاب الشواطئ تجهٌز .4

 . والجراجات السٌارات ادتظار موالؾ واستؽبلل إدارة .5

 .العمومٌة التورٌدات .6

 .التجارٌة التوكٌبلت .7

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212525 تارٌخ وفً 9488   برلم لٌدها سبك  ، الشركة تلتزم

 لعام 121 رلم والمادون 1982 لعام 122 رلم المادون بؤحكام  مساهمة شركة ، م.م.ش السٌاحٌه للمشروعات هاوس رابٌدو -  64

 .وتعدٌبلته المستوردٌن وسجل التجارٌة الوكالة أعمال تدظٌم شؤن فً 1982

 للشركة وٌجوز األدشطة، هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن أحكام مراعاة مع

 تعاودها لد التً أو بؤعمالها شبٌهه أعماال   تزاولها التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن

   برلم لٌدها سبك  ، تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تددمج أن لها ٌجوز كما الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212525 تارٌخ وفً 9488

 -: هو الشركة ؼرض  محدودة مسئولٌة ذات ، عةوالصدا للتجارة جروبس ادتتى -  65

 . الجاهزة المبلبس لتصدٌع مصدع وتشؽٌل الامة "

 . الجدٌدة العمرادٌة والمجتمعات الدائٌة المداطك فً الجاهزة للمبلبس والتجزئة الجملة تجارة "

 التصدٌر عموم "

 . االدشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموادٌن بؤحكام االخبلل دون وذلن

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

,  الدشاط تعدٌل تم22212525 تارٌخ وفً 16438   برلم لٌدها سبك  ، ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ

  ،.  المادون الحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تددمج  محدودة مسئولٌة ذات ، والصداعة للتجارة جروبس ادتتى -  66

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصؾ,  الدشاط تعدٌل تم22212525 تارٌخ وفً 16438   برلم لٌدها سبك

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة دوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المادودً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 اطلدتٌس: الى 13433 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  22212524:  تارٌخ فى  ،  -  1

 ATLANTIS    LOGISTICS لوجٌستٌن

: الى 12522 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة  22212524:  تارٌخ فى  ،  -  2

 ( . Arab medical trading and medicals supplies) الطبٌة والمستلزمات االدوٌة لتجارة العربٌة

  للهددسة االوسط الشرق: الى 9226 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  مساهمة شركة  22212517:  تارٌخ فى  ،  -  3

 م م ش والمماوالت

 فاروس معمل: الى 22954 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل لتؤشٌرا تم  مساهمة شركة  22212517:  تارٌخ فى  ،  -  4

 الطبٌة للتحلٌبلت

 لرٌة شركة: الى 9733 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  22212523:  تارٌخ فى  ،  -  5

 للمطاعم الصٌاد

)  ترٌد ٌودى: الى 14224 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  22212526:  تارٌخ فى  ،  -  6

 (م.م.ذ.ش) UNITRADE(  وشرٌكه طه عبدالمحسن

 للتجارة سوسة: الى 12767 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  22212526:  تارٌخ فى  ،  -  7

 sousa trading and industrial  logistcsاللوجٌستٌة الخدمات و والصداعة

)  ترٌد ٌودى: الى 14224 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  22212526:  تارٌخ فى  ،  -  8

 (م.م.ذ.ش) UNITRADE(  وشرٌكه طه عبدالمحسن

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    22212524:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزؼٌبى صالح بن داصر بن صالح -  1

 4982   برلم

    22212524:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزؼٌبى صالح بن داصر بن صالح -  2

 4982   برلم

   برلم    22212524:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوض لطب حامد لطب -  3

4982 

   برلم    22212524:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوض لطب حامد لطب -  4

4982 

    22212524:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزؼٌبى صالح بن داصر بن دمحم -  5

 4982   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    22212524:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزؼٌبى صالح بن داصر بن دمحم -  6

 4982   برلم

    22212524:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مصطفى سعٌد مصطفى -  7

 4982   برلم

    22212524:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مصطفى سعٌد مصطفى -  8

 4982   برلم

   برلم    22212524:  تارٌخ ، االدارة مجلس كٌلتش اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خفاجى فتحى دمحم سمٌحه -  9

4982 

   برلم    22212524:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خفاجى فتحى دمحم سمٌحه -  12

4982 

 فً الشركة تمثٌل حك(  مدفردا) دمحم  عوض جمال فداء/ السٌد  للمدٌر  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم عوض جمال فداء -  11

 او الشركة عمد صراحة به مااحتفظ عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً وله الؽٌر مع عبللتها

 الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك(  مدفردا) وله. العامة للجمعٌة التدفذٌة الئحتة او المادون

 االجتماعٌة التامٌدات مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص والمطاع العام االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 13433   برلم    22212524:  تارٌخ ، التعامل وكذلن العماري والشهر العمل ومكاتب

 فً الشركة تمثٌل حك(  مدفردا) دمحم  عوض جمال فداء/ السٌد  للمدٌر  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم عوض جمال فداء -  12

 او الشركة عمد صراحة به مااحتفظ عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً وله الؽٌر مع عبللتها

 الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك(  مدفردا) وله. العامة للجمعٌة التدفذٌة الئحتة او المادون

 االجتماعٌة التامٌدات مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص والمطاع العام االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 13433   برلم    22212524:  تارٌخ ، التعامل وكذلن العماري والشهر العمل ومكاتب

 وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البدون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم عوض جمال فداء -  13

 ذلن وكل والرهن االلتراض وحك المال رأس عن االفراج و الشٌكات علً والتولٌع والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل صور

 فً الحك وله العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود علً التولٌع حك له وكذلن ولصالحها الشركة باسم

 وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك وله الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكبلء مستخدمً وعزل تعٌٌن

 13433   برلم    22212524:  تارٌخ ، كافة وابرام والتجارٌة االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل

 وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البدون جمٌع مع  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم عوض جمال فداء -  14

 ذلن وكل والرهن االلتراض وحك المال رأس عن االفراج و الشٌكات علً والتولٌع والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل صور

 فً الحك وله العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود علً التولٌع حك له وكذلن ولصالحها الشركة باسم

 وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك وله الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكبلء مستخدمً وعزل تعٌٌن

 13433   برلم    22212524:  تارٌخ ، كافة وابرام والتجارٌة االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل

 او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم عوض جمال فداء -  15

 فً الؽٌر ضتفوٌ او توكٌل حك وله ولصالحها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود علً التولٌع حك( مدفردا)   وله باالجل

 . ذكر ما بعض او كل

 13433   برلم    22212524:  تارٌخ ، العامة للعبللات ا مدٌر  ٌعموب الرحٌم عبد دمحم مجدي دمحم/ السٌد 

 او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم عوض جمال فداء -  16

 فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله ولصالحها الشركة الصول والرهن والبٌع الشراء عمود علً التولٌع حك( مدفردا)   وله باالجل

 . ذكر ما بعض او كل

 13433   برلم    22212524:  تارٌخ ، العامة للعبللات ا مدٌر  ٌعموب الرحٌم عبد دمحم مجدي دمحم/ السٌد 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تشكٌل واعاده ة جدٌد لمدة الشركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد)  التدفٌذى الرئٌس  مساهمة شركة  ؼرؼور جلبٌرت طاهر -  17

 85428   برلم    22212525:  تارٌخ ، -(والصبلحٌات االختصاصات بدفس االداره مجلس

 تشكٌل واعاده ة جدٌد لمدة الشركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد)  التدفٌذى الرئٌس  مساهمة شركة  ؼرؼور جلبٌرت طاهر -  18

 85428   برلم    22212525:  تارٌخ ، -(والصبلحٌات االختصاصات بدفس االداره مجلس

   برلم    22212525:  تارٌخ ، المدتدب االداره مجلس وعضو  التدفٌذى الرئٌس  مساهمة شركة  ؼرؼور جلبٌرت طاهر -  19

85428 

   برلم    22212525:  تارٌخ ، المدتدب االداره مجلس وعضو  ٌذىالتدف الرئٌس  مساهمة شركة  ؼرؼور جلبٌرت طاهر -  22

85428 

 واعاده ة جدٌد لمدة الشركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زهران دمحم ممدوح كرٌم -  21

 85428   برلم    22212525:  تارٌخ ، -(والصبلحٌات االختصاصات بدفس االداره مجلس تشكٌل
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 الحكومٌة الجهات جمٌع مع والتعامل المبالػ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمً وكبلء
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 الشٌكات على والتولٌع واإلٌداع كالسحب المالٌة المعامبلت من دوع بؤي المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع والتعامل عماراتها،

 4589   برلم    22212526:  تارٌخ ، رأسمال عن واإلفراج الحسابات وؼلك وفتح

 التً والصفمات والمشارطات العمود جمٌع وإبرام التجارٌة األذدٌة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  التركاوى احمد فهد -  69

 المستحمة المبالػ وإستبلم لبض فً والحك العمود، كافة على العماري الشهر أمام والتولٌع باألجل أو بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك

 أو الشركة أصول من أصل وأي والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع بٌع وحك بشٌكات أو دمدٌة كادت سواء للشركة

 الشٌكات على والتولٌع واإلٌداع كالسحب المالٌة المعامبلت من دوع بؤي المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع والتعامل عماراتها،

 4589   برلم    22212526:  تارٌخ ، رأسمال عن واإلفراج الحسابات وؼلك وفتح

 التً والصفمات والمشارطات العمود جمٌع وإبرام التجارٌة األذدٌة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  التركاوى احمد فهد -  72

 المستحمة المبالػ ستبلموإ لبض فً والحك العمود، كافة على العماري الشهر أمام والتولٌع باألجل أو بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك

 أو الشركة أصول من أصل وأي والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع بٌع وحك بشٌكات أو دمدٌة كادت سواء للشركة

 الشٌكات على والتولٌع واإلٌداع كالسحب المالٌة المعامبلت من دوع بؤي المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع والتعامل عماراتها،

 4589   برلم    22212526:  تارٌخ ، رأسمال عن واإلفراج الحسابات وؼلك وفتح

 أصول من أصل أي فً والتصرؾ واإللتراض والرهن الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  الؽفٌلى جلوى شجاع -  71

 كافة أمام الشركة تمثٌل حك لهم كما بها، ٌتعامل التً بالصفة مشفوعا المدٌر ولعه إذا إال للشركة ملزما التصرؾ ٌكون وال الشركة

 الشركة، على أو الشركة من المرفوعة الدعاوي فً والتصالح واإلبراء التدازل حك ولهم الشرطة وألسام والدٌابات المضائٌة الجهات

 أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم المرور، إدارات كافة أمام الشركة وتمثٌل الشركة بإسم سٌارات وشراء ٌبع حك لهم كما

 4589   برلم    22212526:  تارٌخ ،. ذكر مما بعض

 أصول من أصل أي فً والتصرؾ واإللتراض والرهن الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  الؽفٌلى جلوى شجاع -  72

 كافة أمام الشركة تمثٌل حك لهم كما بها، ٌتعامل التً بالصفة مشفوعا المدٌر ولعه إذا إال للشركة ملزما التصرؾ ٌكون وال الشركة

 الشركة، على أو الشركة من المرفوعة الدعاوي فً والتصالح واإلبراء التدازل حك ولهم الشرطة وألسام والدٌابات المضائٌة الجهات

 أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم المرور، إدارات كافة أمام الشركة وتمثٌل الشركة بإسم سٌارات وشراء ٌبع حك لهم كما

 4589   برلم    22212526:  تارٌخ ،. ذكر مما بعض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وظلت االداره مجلس تشكٌل اعاده-1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌمان حسن صالح دمحم حسن شرٌؾ -  73

 3383   برلم    22212526:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى بدون هى كما االختصاصات

 وظلت االداره مجلس تشكٌل اعاده-1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌمان حسن صالح دمحم حسن شرٌؾ -  74

 3383   برلم    22212526:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى بدون هى كما االختصاصات

 بدون هى كما االختصاصات وظلت االداره مجلس تشكٌل اعاده-1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم ابراهٌم دمحم السٌد -  75

 3383   برلم    22212526:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى

 بدون هى كما االختصاصات وظلت االداره مجلس تشكٌل اعاده-1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم ابراهٌم دمحم السٌد -  76

 3383   برلم    22212526:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى

:  تارٌخ ، ت.م.ش تركٌة س أ أ المابضة طه شركة عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كٌساجٌن احسان اسحك -  77

 1221   برلم    22212526

:  تارٌخ ، المحدودة المدسوجات لصداعة فتٌح شركة عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كٌساجٌن احسان اسحك -  78

 1221   برلم    22212526

 مجلس تعٌن تجدٌد - المدسوجات لصداعة طه شركة عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  كٌساجٌن احسان اسحك -  79

 1221   برلم    22212526:  تارٌخ ، الحالى التشكٌل بدفس سدوات ثبلث لمدة الحالٌة الصبلحٌات بدفس االدارة

 أصول من أصل أي فً والتصرؾ واإللتراض والرهن الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  التركاوى احمد فهد -  82

 كافة أمام الشركة تمثٌل حك لهم كما بها، ٌتعامل التً بالصفة مشفوعا المدٌر ولعه إذا إال للشركة ملزما التصرؾ ٌكون وال الشركة

 الشركة، على أو الشركة من المرفوعة الدعاوي فً والتصالح واإلبراء التدازل حك ولهم الشرطة وألسام والدٌابات المضائٌة الجهات

 أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم المرور، إدارات كافة أمام الشركة وتمثٌل الشركة بإسم سٌارات وشراء ٌبع حك لهم كما

 4589   برلم    22212526:  تارٌخ ،. ذكر مما بعض

 أصول من أصل أي فً والتصرؾ واإللتراض والرهن الشركة  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  التركاوى احمد فهد -  81

 كافة أمام الشركة تمثٌل حك لهم كما بها، ٌتعامل التً بالصفة مشفوعا المدٌر ولعه إذا إال للشركة ملزما التصرؾ ٌكون وال الشركة

 الشركة، على أو الشركة من المرفوعة الدعاوي فً والتصالح واإلبراء التدازل حك ولهم الشرطة وألسام والدٌابات المضائٌة الجهات

 أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم المرور، إدارات كافة أمام الشركة وتمثٌل الشركة بإسم سٌارات وشراء ٌبع حك لهم كما

 4589   برلم    22212526:  تارٌخ ،. ذكر مما بعض

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  اؼا امٌن اسماعٌل حسٌن -  82

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  علً حسن دمحم حسن احمد -  83

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد دمحم كمال احمد -  84

 أو مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عبللتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  اؼا امٌن اسماعٌل حسٌن -  85

 أو المادون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى مدفردٌن

 ذلن فً الكاملة المسئولٌة حملوٌت الشركة فروع إدارة حك اؼا امٌن إسماعٌل حسٌن/  وللمدٌر العامة للجمعٌة التدفٌذٌة الئحته

 بإسم التعامل فى الحك(  مدفردٌن أو مجتمعٌن) احمد دمحم كمال احمد/  والسٌد عمار دمحم رمضان عادل مإمن/  السٌد وللمدٌران.

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ، الحكومٌة الجهات جمٌع امام أؼراضها وضمن الشركة

 أو مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عبللتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  علً حسن دمحم حسن احمد -  86

 أو المادون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى مدفردٌن

 ذلن فً الكاملة المسئولٌة وٌتحمل الشركة فروع إدارة حك اؼا امٌن إسماعٌل حسٌن/  وللمدٌر العامة للجمعٌة التدفٌذٌة الئحته

 بإسم التعامل فى الحك(  مدفردٌن أو مجتمعٌن) احمد دمحم كمال احمد/  والسٌد عمار دمحم رمضان عادل مإمن/  السٌد وللمدٌران.

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ، الحكومٌة الجهات جمٌع امام أؼراضها وضمن الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مدفردٌن أو مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عبللتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد دمحم كمال احمد -  87

 الئحته أو المادون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى

 وللمدٌران. ذلن فً الكاملة المسئولٌة وٌتحمل الشركة فروع إدارة حك اؼا امٌن إسماعٌل حسٌن/  وللمدٌر العامة للجمعٌة التدفٌذٌة

 وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك(  مدفردٌن أو مجتمعٌن) احمد دمحم كمال احمد/  والسٌد عمار دمحم رمضان عادل مإمن/  السٌد

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ، الحكومٌة الجهات جمٌع امام أؼراضها

 بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  اؼا امٌن اسماعٌل حسٌن -  88

 البدون ٌعجم مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم

 حك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك المال راس عن واالفراج الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ

 التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذدٌه السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ، او توكٌل حك ولهما باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك

 الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  علً حسن دمحم حسن احمد -  89

 البدون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة

 حك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك المال راس عن واالفراج الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ

 التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذدٌه السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ، او توكٌل حك ولهما باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك

 بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد دمحم كمال احمد -  92

 البدون جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم

 حك ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك المال راس عن واالفراج الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ

 التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذدٌه السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ، او توكٌل حك ولهما باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك

 دمحم حسن احمد/  وللسٌد -ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  اؼا امٌن اسماعٌل حسٌن -  91

 محبلت وتشؽٌل إدارة عمود تولٌع وحك االٌجار عمود تولٌع فً والحك التفوٌض وحك العامة العبللات ادارة حك على حسن

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ، الشركة ولحساب الؽٌرباسم

 دمحم حسن احمد/  وللسٌد -ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  علً حسن دمحم حسن احمد -  92

 محبلت وتشؽٌل إدارة عمود تولٌع وحك االٌجار عمود تولٌع فً والحك التفوٌض وحك العامة العبللات ادارة حك على حسن

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ، الشركة ولحساب الؽٌرباسم

 حسن دمحم حسن احمد/  وللسٌد -ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد دمحم كمال احمد -  93

 الؽٌرباسم محبلت وتشؽٌل إدارة عمود تولٌع وحك االٌجار عمود تولٌع فً والحك التفوٌض وحك العامة العبللات ادارة حك على

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ، الشركة ولحساب

   برلم    22212526:  تارٌخ ، استماله  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  طاسو جبرائٌل الكسددر بول -  94

1886 

 االدارة مجلس رئٌس/ السٌد تولٌعات  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  طاسو جبرائٌل الكسددر بول -  95

 والسادة االدارة مجلس رئٌس دائب/ والسٌد  المدتدب والعضو

 -: التالى الدحو على البدون جمٌع لدى الشركة بحسابات الخاصة المصرفٌة المعامبلت كافة لىع وذلن االدارة مجلس أعضاء

 حلٌم عباس عمرو/  والسٌد(  المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس)  طاسو جبرائٌل الكسددر بول/  السٌد من لكبل   التصرٌح

  مصطفى

 المعامبلت كافة على مدفردٌن  التولٌع فى(  االدارة مجلس عضو)  إبراهٌم دمحم الدٌن حسام/ والسٌد(  االدارة مجلس رئٌس دائب) 

 1886   برلم    22212526:  تارٌخ ، حتى المصرفٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الؾ خمسون()  ٌورو  52222)  مبلػ  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  طاسو جبرائٌل الكسددر بول -  96

 ( ٌورو  52222)  مبلػ على ٌزٌد ما أما االخرى العمبلت من ٌعادلها ما أو(  ٌورو

   برلم    22212526:  تارٌخ ،.  مجتمعٌن مدهم إثدٌن كون فٌشترط االخرى العمبلت من ٌعادلها ما أو(  ٌورو الؾ خمسون) 

1886 

 139282   برلم    22212526:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  رمضان عطٌه شفٌك أحمد فكرى -  97

 139282   برلم    22212526:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  العكه المرسى احمد عثمان احمد -  98

  ـــ  العكه المرسى أحمد عثمان أحمد/  السٌد  المدٌران  ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  رمضان عطٌه شفٌك أحمد فكرى -  99

   -  رمضان عطٌه شفٌك أحمد فكرى/  السٌد و

 العمود كافة وإجراء بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى  مدفردٌن ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة

 و مرتباتهم وتحدٌد الشركة مستخدمى و  وكبلء وعزل ولؾ و تعٌٌن األخص وعلى  الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت

 العمود  جمٌع وإبرام التجارٌة االذدٌة ت السددا كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافة دفع و ولبض ومكافؤتهم أجورهم

 139282   برلم    22212526:  تارٌخ ، والمشارطات

  ـــ  العكه المرسى أحمد عثمان أحمد/  السٌد  المدٌران  ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  العكه المرسى احمد عثمان احمد -  122

   -  رمضان عطٌه شفٌك أحمد فكرى/  السٌد و

 العمود كافة وإجراء بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى  مدفردٌن ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة

 و مرتباتهم وتحدٌد الشركة مستخدمى و  وكبلء وعزل ولؾ و تعٌٌن األخص وعلى  الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت

 العمود  جمٌع وإبرام التجارٌة االذدٌة ت السددا كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافة دفع و ولبض ومكافؤتهم أجورهم

 139282   برلم    22212526:  تارٌخ ، والمشارطات

 باالجل أو بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  رمضان عطٌه شفٌك أحمد فكرى -  121

 على  مدفردٌن التولٌع حك  ولهما واإلٌداع مدها والسحب بالبدون الحسابات وفتح والمدموالت والبضائع المواد جمٌع شراء ولهما

 للتؤمٌدات العامة والهٌئة ٌةالصداع للتدمٌة العامة الهٌئة مع والتعامل العمارات و  التجارٌة المحبلت وبٌع الشركةبالبدون حسابات

 واستؽبلل وإدارة للتعدٌن المصرٌة الشركة مع والتعامل العمارى والشهر التجارى والسجل لبلستثمار العامة والهٌئة اإلجتماعٌة

 139282   برلم    22212526:  تارٌخ ، المحاجر إستؽبلل شؤن فى والمبلحات المحاجر

 باالجل أو بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  العكه المرسى احمد عثمان احمد -  122

 على  مدفردٌن التولٌع حك  ولهما واإلٌداع مدها والسحب بالبدون الحسابات وفتح والمدموالت والبضائع المواد جمٌع شراء ولهما

 للتؤمٌدات العامة والهٌئة الصداعٌة للتدمٌة العامة الهٌئة مع والتعامل العمارات و  التجارٌة المحبلت وبٌع الشركةبالبدون حسابات

 واستؽبلل وإدارة للتعدٌن المصرٌة الشركة مع والتعامل العمارى والشهر التجارى والسجل لبلستثمار العامة والهٌئة اإلجتماعٌة

 139282   برلم    22212526:  تارٌخ ، المحاجر إستؽبلل شؤن فى والمبلحات المحاجر

 من كل إختصاص دائرة فى تمع التى والمبلحات  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  رمضان عطٌه شفٌك أحمد فكرى -  123

 بكافة حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات مع والتعامل العربٌة مصر جمهورٌة فى الجدٌدة العمرادٌة المجتمعات وهٌئة المحافظات

 139282   برلم    22212526:  تارٌخ ،.  أدواعها

 المحافظات من كل إختصاص دائرة فى تمع التى والمبلحات  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  العكه المرسى احمد عثمان احمد -  124

 ،.  أدواعها بكافة حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات مع والتعامل العربٌة مصر جمهورٌة فى الجدٌدة العمرادٌة المجتمعات وهٌئة

 139282   برلم    22212526:  تارٌخ

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ،   فرع مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عمار دمحم رمضان عادل مإمن -  125

 ولهم الؽٌر مع عبللتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  فرع مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عمار دمحم رمضان عادل مإمن -  126

 أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى مدفردٌن أو مجتمعٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فً الكاملة المسئولٌة وٌتحمل الشركة فروع إدارة حك اؼا امٌن إسماعٌل حسٌن/  وللمدٌر العامة للجمعٌة التدفٌذٌة الئحته أو المادون

 بإسم التعامل فى الحك(  مدفردٌن أو مجتمعٌن) احمد دمحم كمال احمد/  والسٌد عمار دمحم رمضان عادل مإمن/  السٌد وللمدٌران. ذلن

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ، الحكومٌة الجهات جمٌع امام أؼراضها وضمن الشركة

 والمطاع األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر  فرع مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عمار دمحم رمضان عادل مإمن -  127

 جمٌع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص

 ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك المال راس عن واالفراج الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ البدون

 والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذدٌه السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهما

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ، او توكٌل حك ولهما باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات

 احمد/  وللسٌد -ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض  فرع مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عمار دمحم رمضان عادل مإمن -  128

 وتشؽٌل إدارة عمود تولٌع وحك االٌجار عمود تولٌع فً والحك التفوٌض وحك العامة العبللات ادارة حك على حسن دمحم حسن

 15549   برلم    22212526:  تارٌخ ، الشركة ولحساب الؽٌرباسم محبلت

 1886   برلم    22212526:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  صدلً عزٌز صدلى فاطمة -  129

   برلم    22212526:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  سرور كامل مصطفى حلٌم عباس عمرو -  112
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 والعضو االدارة مجلس رئٌس/ السٌد تولٌعات  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  صدلً عزٌز صدلى فاطمة -  111

 والسادة االدارة مجلس رئٌس دائب/ والسٌد  المدتدب

 -: التالى الدحو على البدون جمٌع لدى الشركة بحسابات الخاصة المصرفٌة المعامبلت كافة على وذلن االدارة مجلس أعضاء

 حلٌم عباس عمرو/  والسٌد(  المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس)  طاسو جبرائٌل الكسددر بول/  السٌد من لكبل   التصرٌح

  مصطفى

 المعامبلت كافة على مدفردٌن  التولٌع فى(  االدارة مجلس عضو)  إبراهٌم دمحم الدٌن حسام/ والسٌد(  االدارة مجلس رئٌس دائب) 

 1886   برلم    22212526:  تارٌخ ، حتى المصرفٌة

 االدارة مجلس رئٌس/ السٌد تولٌعات  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  سرور كامل مصطفى حلٌم عباس عمرو -  112

 والسادة االدارة مجلس رئٌس دائب/ والسٌد  المدتدب والعضو

 -: التالى الدحو على البدون جمٌع لدى الشركة بحسابات الخاصة المصرفٌة المعامبلت كافة على وذلن االدارة مجلس أعضاء

 حلٌم عباس عمرو/  والسٌد(  المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس)  طاسو جبرائٌل الكسددر بول/  السٌد من لكبل   التصرٌح

  مصطفى

 المعامبلت كافة على مدفردٌن  التولٌع فى(  االدارة مجلس عضو)  إبراهٌم دمحم الدٌن حسام/ والسٌد(  االدارة مجلس رئٌس دائب) 

 1886   برلم    22212526:  تارٌخ ، حتى المصرفٌة

 أو(  ٌورو الؾ خمسون()  ٌورو  52222)  مبلػ  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  صدلً عزٌز صدلى فاطمة -  113

 ( ٌورو  52222)  مبلػ على ٌزٌد ما أما االخرى العمبلت من ٌعادلها ما

   برلم    22212526:  تارٌخ ،.  مجتمعٌن مدهم إثدٌن كون فٌشترط االخرى لعمبلتا من ٌعادلها ما أو(  ٌورو الؾ خمسون) 
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 الؾ خمسون()  ٌورو  52222)  مبلػ  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  سرور كامل مصطفى حلٌم عباس عمرو -  114

 ( ٌورو  52222)  مبلػ على ٌزٌد ما أما االخرى العمبلت من ٌعادلها ما أو(  ٌورو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    22212526:  تارٌخ ،.  مجتمعٌن مدهم إثدٌن كون فٌشترط االخرى العمبلت من ٌعادلها ما أو(  ٌورو الؾ خمسون) 

1886 

:  تارٌخ ، ت.م.ش تركٌة س أ أ المابضة طه شركة عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  تشاؼبلر ٌالشن -  115

 1221   برلم    22212526

:  تارٌخ ، المحدودة المدسوجات لصداعة فتٌح شركة عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  تشاؼبلر ٌالشن -  116

 1221   برلم    22212526

 مجلس تعٌن تجدٌد - المدسوجات لصداعة طه شركة عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  تشاؼبلر ٌالشن -  117

 1221   برلم    22212526:  تارٌخ ، الحالى التشكٌل بدفس سدوات ثبلث لمدة الحالٌة الصبلحٌات بدفس االدارة

 وظلت االداره مجلس تشكٌل اعاده-1  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  ابراهٌم دمحم السٌد احمد -  118

 3383   برلم    22212526:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى بدون هى كما االختصاصات

 وظلت االداره مجلس تشكٌل اعاده-1  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  ابراهٌم دمحم السٌد احمد -  119

 3383   برلم    22212526:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى بدون هى كما االختصاصات

 فى االدارة مجلس رئٌس دائب للسٌد مهام اضافه  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دمحم عطٌة عبدالرازق حاتم -  122

 او جمٌع فى والمحامٌن الؽٌر وتوكٌل الحكومٌة الهٌئات جمٌع مع والتعامل العمارى والشهر المضائٌة الهٌئات جمٌع مع التعامل

 مجلس رئٌس ٌمثل ان على.  تعدٌل دون للشركة االساسى بالدظام كما االخرى الصبلحٌات وتظل صبلحٌات لجمٌع ذكر ما بعض

 12547   برلم    22212529:  تارٌخ ، مدفردا المضاء امام الشركة االدارة

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   متخارج متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم مرسى سعد ٌاسر -  121

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   متخارج متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم مرسى سعد ٌاسر -  122

 رئٌس ٌمثل  - اخرى لمدة االدارة مجلس تعٌٌن تجدٌد  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دمحم عبدالرحمن احمد ؼادة -  123

 وعلى الشركة باسم للتعامل السلطات اوسع الصدد هذا فى وله وخارجها الجمهورٌة داخل بالؽٌر عبللاتها فى الشركة االدارة مجلس

 كافة وابرام وتولٌع المبالػ كافة ودفع ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة اجراء الحصر ولٌس المثال سبٌل

 الرسمٌة الجهات وجمٌع المضاء امام باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات والمرابحات والمشاركات العمود

 2271   برلم    22212529:  تارٌخ ، شراء حك وله وؼٌرها العامة والهٌئات الحكومٌة والمصالح

 التولٌع حك وله والمدموالت والمهمات المعدات جمٌع  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دمحم عبدالرحمن احمد ؼادة -  124

 وٌمثل والؼراضها الشركة باسم السٌارات االصول وبٌع شراء فى الحك وله  الشركة عن دٌابة وااللتراض والرهن البدون كافة امام

 2271   برلم    22212529:  تارٌخ ، االعمال ولطاع الخاص والمطاع الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   متضامن شرٌن  تضامن شركة  مرسً سعد خالد احمد عمر -  125

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   متضامن شرٌن  تضامن شركة  مرسً سعد خالد احمد عمر -  126

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم مرسى سعد روضه -  127

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   متضامن شرٌن  تضامن شركة  ابراهٌم مرسى سعد روضه -  128

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   متضامن شرٌن  تضامن شركة  مرسى سعد عمرو دمحم -  129

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   متضامن شرٌن  تضامن شركة  مرسى سعد عمرو دمحم -  132

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   متضامن شرٌن  تضامن شركة  السبلمى مصطفى دمحم عمر -  131

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   متضامن شرٌن  تضامن شركة  السبلمى مصطفى دمحم عمر -  132



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الرسمٌه الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌصبح  متضامن شرٌن  بسٌطة توصٌة  عبدهللا امبٌوه راؼب عاٌده -  133

 23422   برلم    22212529:  تارٌخ ، مدفردا محمود االمٌن الصادق عبد/  للشرٌن

 مجلس رئٌس ٌمثل  - اخرى لمدة االدارة مجلس تعٌٌن تجدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌم دمحم احمد على حدان -  134

 سبٌل وعلى الشركة باسم للتعامل لسلطاتا اوسع الصدد هذا فى وله وخارجها الجمهورٌة داخل بالؽٌر عبللاتها فى الشركة االدارة

 كافة وابرام وتولٌع المبالػ كافة ودفع ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة اجراء الحصر ولٌس المثال

 الرسمٌة الجهات وجمٌع المضاء امام باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات والمرابحات والمشاركات العمود

 2271   برلم    22212529:  تارٌخ ، شراء حك وله وؼٌرها العامة والهٌئات الحكومٌة والمصالح

 امام التولٌع حك وله والمدموالت والمهمات المعدات جمٌع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌم دمحم احمد على حدان -  135

 وٌمثل والؼراضها الشركة باسم السٌارات االصول وبٌع شراء فى الحك وله  الشركة عن دٌابة وااللتراض والرهن البدون كافة

 2271   برلم    22212529:  تارٌخ ، االعمال ولطاع الخاص والمطاع الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة

 مجلس رئٌس ٌمثل  - اخرى لمدة االدارة مجلس تعٌٌن تجدٌد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سلٌم دمحم احمد علً رزق -  136

 سبٌل وعلى الشركة باسم للتعامل السلطات اوسع الصدد هذا فى وله وخارجها الجمهورٌة داخل بالؽٌر عبللاتها فى الشركة االدارة

 كافة وابرام وتولٌع المبالػ كافة ودفع ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة اجراء الحصر ولٌس المثال

 الرسمٌة الجهات وجمٌع المضاء امام باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات والمرابحات والمشاركات العمود

 2271   برلم    22212529:  تارٌخ ، شراء حك وله وؼٌرها العامة والهٌئات الحكومٌة والمصالح

 امام التولٌع حك وله والمدموالت والمهمات المعدات جمٌع  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سلٌم دمحم احمد علً رزق -  137

 وٌمثل والؼراضها الشركة باسم السٌارات االصول وبٌع شراء فى الحك وله  الشركة عن دٌابة وااللتراض والرهن البدون كافة

 2271   برلم    22212529:  تارٌخ ، االعمال ولطاع الخاص والمطاع الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة

 سدوات ثبلث لمده الشركه اداره مجلس مده تجدٌد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  اباظه احمد الواحد عبد المدعم عبد -  138

 4863   برلم    22212529:  تارٌخ ، 2223-4-14 الى2222-4-14 من تبداء

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ابراهٌم مرسً سعد خالد احمد -  139

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ابراهٌم مرسً سعد خالد احمد -  142

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ضبٌش دمحم الرحمن عبد مصطفى دمحم -  141

 132428   برلم    22212529:  تارٌخ ،   شرٌن و مدٌر  تضامن شركة  ضبٌش دمحم لرحمنا عبد مصطفى دمحم -  142

 الرسمٌه الجهات امام والمسئولٌه والتولٌع االداره حك ٌصبح  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  محمود االمٌن الصادق عبد -  143

 23422   برلم    22212529:  تارٌخ ، مدفردا محمود االمٌن الصادق عبد/  للشرٌن

 ، االداره مجلس عضوٌه من استمالتها لبول تم  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مصباح دمحم رشدى مصطفى احمد -  144

 16257   برلم    22212512:  تارٌخ

 16257   برلم    22212512:  تارٌخ ،   ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مصباح دمحم رشدى مصطفى احمد -  145

 هى كما الصبلحٌات تبمى ان على التشكٌل اعاده*  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مصباح دمحم رشدى مصطفى احمد -  146

 16257   برلم    22212512:  تارٌخ ،.  تعدٌل دون التجارى بالسجل

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دؼٌش عبده السٌد ٌاسر -  147

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دصري جان دٌزٌرٌه -  148

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دؼٌش عبده السٌد ٌاسر -  149



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  همةمسا شركة  دصري جان دٌزٌرٌه -  152

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دؼٌش عبده السٌد ٌاسر -  151

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دصري جان دٌزٌرٌه -  152

    كالتالى االدارة  مجلس تشكٌل واعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دؼٌش عبده السٌد ٌاسر -  153

 ـ:   كالتالى  لتصبح االدارة مجلس اختصاصات تحدٌد

 االدارة مجلس رئٌس ودائب   البل عبد على سعٌد ولٌد/  السٌد   المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس الشركة عن التولٌع حك ٌملن

 الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام وذلن(    مدفردٌن او مجتمعٌن) الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد/ السٌد المدتدب والعضو

 الضرائب ومصلحة التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل العمارى والشهر االجتماعٌة والتؤمٌدات السٌاحة وزارة االخص وعلى

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، بٌعاتالم على والضرائب

    كالتالى االدارة  مجلس تشكٌل واعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دصري جان دٌزٌرٌه -  154

 ـ:   كالتالى  لتصبح االدارة مجلس اختصاصات تحدٌد

 االدارة مجلس رئٌس ودائب   البل عبد على سعٌد ولٌد/  السٌد   المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس الشركة عن التولٌع حك ٌملن

 الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام وذلن(    مدفردٌن او مجتمعٌن) الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد/ السٌد المدتدب والعضو

 الضرائب ومصلحة التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل العمارى والشهر االجتماعٌة والتؤمٌدات السٌاحة وزارة االخص وعلى

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، المبٌعات على والضرائب

 ، االداره مجلس عضوٌه من استمالتها لبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصباح دمحم رشدى مصطفى اسماء -  155

 16257   برلم    22212512:  تارٌخ

 ، االداره مجلس عضوٌه من استمالتها لبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصباح دمحم رشدى مصطفى مصطفى -  156

 16257   برلم    22212512:  تارٌخ

:  تارٌخ ، االداره مجلس عضوٌه من استمالتها لبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مدصور عبدالؽفار جابر اٌداس -  157

 16257   برلم    22212512

 16257   برلم    22212512:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصباح دمحم رشدى مصطفى اسماء -  158

 16257   برلم    22212512:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصباح دمحم رشدى مصطفى مصطفى -  159

 16257   برلم    22212512:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مدصور عبدالؽفار جابر اٌداس -  162

 هى كما الصبلحٌات تبمى ان على التشكٌل اعاده*  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصباح دمحم رشدى مصطفى اسماء -  161

 16257   برلم    22212512:  تارٌخ ،.  تعدٌل دون التجارى بالسجل

 كما الصبلحٌات تبمى ان على التشكٌل اعاده*  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مصباح دمحم رشدى مصطفى مصطفى -  162

 16257   برلم    22212512:  تارٌخ ،.  تعدٌل دون التجارى بالسجل هى

 هى كما الصبلحٌات تبمى ان على التشكٌل اعاده*  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مدصور عبدالؽفار جابر اٌداس -  163

 16257   برلم    22212512:  تارٌخ ،.  تعدٌل دون التجارى بالسجل

 الموظفٌن تعٌٌن من االدارى والتعامل والجمارن والمرور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دؼٌش عبده السٌد ٌاسر -  164

 ىاالخر الشركات مع والتعالدات العمود ابرام وكذلن الشركة الدارة البلزمة الحكومٌة والمصالح الهٌئات كافة مع والتعامل وفصلهم

 اصدار وباالخص والداخلٌة الخارجٌة والتعالدات والعمرة الحج ملفات ومراجعة الدٌدٌة السٌاحة امام التولٌع حك  لهما  وكذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الحك لهما وكذلن ولمصلحتها الشركة باسم الفدادق حجز فى السعودى الوكٌل مع والتعامل السٌاحة وزارة امام ومراجعتها التاشٌرات

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، وشهادات الرخص واستخراج المرور امام التعامل فى

 الموظفٌن تعٌٌن من االدارى والتعامل والجمارن والمرور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دصري جان دٌزٌرٌه -  165

 االخرى الشركات مع والتعالدات العمود ابرام وكذلن الشركة الدارة البلزمة الحكومٌة والمصالح الهٌئات كافة مع والتعامل وفصلهم

 اصدار وباالخص والداخلٌة الخارجٌة والتعالدات والعمرة الحج ملفات ومراجعة الدٌدٌة السٌاحة امام التولٌع حك  لهما  وكذلن

 الحك لهما كذلنو ولمصلحتها الشركة باسم الفدادق حجز فى السعودى الوكٌل مع والتعامل السٌاحة وزارة امام ومراجعتها التاشٌرات

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، وشهادات الرخص واستخراج المرور امام التعامل فى

 والتجدٌد المعددٌة اللوحات واستبلم والمخالفات البٌادات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دؼٌش عبده السٌد ٌاسر -  166

 عن الحظر ورفع المعددٌة اللوحات وتحوٌل وتؽٌٌر السٌارات جمٌع بخصوص والتامٌدات الضرائب مع والتعامل والترخٌص

 واصدار الحسابات جمٌع وفتح واالٌداع البدون كافة امام والتولٌع التعامل حك(   مدفردٌن او مجتمعٌن)  لهما وكذلن السٌارات

 والدائدة المدٌدة الحسابات على المصادلة  وحك والسحب الشٌكات على والتولٌع  البدون ودائع وفن  الضمان وشهادات خطابات

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والرهن عمودالمرض على التولٌع  حك   ولهما

 والتجدٌد المعددٌة اللوحات واستبلم والمخالفات البٌادات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دصري جان دٌزٌرٌه -  167

 عن الحظر ورفع المعددٌة اللوحات وتحوٌل وتؽٌٌر السٌارات جمٌع بخصوص والتامٌدات الضرائب مع والتعامل والترخٌص

 واصدار الحسابات جمٌع وفتح واالٌداع البدون كافة امام والتولٌع التعامل حك(   مدفردٌن او مجتمعٌن)  لهما وكذلن السٌارات

 والدائدة المدٌدة الحسابات على المصادلة  وحك والسحب الشٌكات على تولٌعوال  البدون ودائع وفن  الضمان وشهادات خطابات

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والرهن عمودالمرض على التولٌع  حك   ولهما

 لبض حك  ولهما الشركة ممتلكات بضمان البدون جمٌع امام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دؼٌش عبده السٌد ٌاسر -  168

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذدٌة السدذات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع

 الشركة باسم وخارجها العربٌة مصر جمهورٌة داخل البدون  جمٌع امام المصرفٌة االعمال وكافة باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت

 الحك(   مدفردا)   المدتدب والعضو االدارة مجلس ولرئٌس  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما  ولمصلحتها

   برلم    22212512:  تارٌخ ، 2  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل  حك وله والسٌارات  الشركة اصول بٌع فى

8661 

 لبض حك  ولهما الشركة ممتلكات بضمان البدون جمٌع امام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دصري جان دٌزٌرٌه -  169

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذدٌة السدذات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع

 الشركة باسم وخارجها العربٌة مصر جمهورٌة داخل البدون  جمٌع امام مصرفٌةال االعمال وكافة باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت

 الحك(   مدفردا)   المدتدب والعضو االدارة مجلس ولرئٌس  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما  ولمصلحتها

   برلم    22212512:  تارٌخ ، 2  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل  حك وله والسٌارات  الشركة اصول بٌع فى

8661 

   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  البل عبد على سعٌد ولٌد -  172

8661 

   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  البل عبد على سعٌد ولٌد -  171

8661 

   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  البل عبد على سعٌد ولٌد -  172

8661 

    كالتالى االدارة  مجلس تشكٌل واعادة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  البل عبد على سعٌد ولٌد -  173

 ـ:   كالتالى  لتصبح االدارة مجلس اختصاصات تحدٌد

 االدارة مجلس رئٌس ودائب   البل عبد على سعٌد ولٌد/  السٌد   المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس الشركة عن التولٌع حك ٌملن

 الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام وذلن(    مدفردٌن او مجتمعٌن) الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد/ السٌد المدتدب والعضو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الضرائب ومصلحة التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل العمارى والشهر االجتماعٌة والتؤمٌدات السٌاحة وزارة االخص وعلى

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، المبٌعات على والضرائب

 من االدارى والتعامل والجمارن والمرور  دتدبم وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  البل عبد على سعٌد ولٌد -  174

 مع والتعالدات العمود ابرام وكذلن الشركة الدارة البلزمة الحكومٌة والمصالح الهٌئات كافة مع والتعامل وفصلهم الموظفٌن تعٌٌن

 والداخلٌة الخارجٌة والتعالدات والعمرة الحج ملفات ومراجعة الدٌدٌة السٌاحة امام التولٌع حك  لهما  وكذلن االخرى الشركات

 الشركة باسم الفدادق حجز فى السعودى الوكٌل مع والتعامل السٌاحة وزارة امام ومراجعتها التاشٌرات اصدار وباالخص

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، وشهادات الرخص واستخراج المرور امام التعامل فى الحك لهما وكذلن ولمصلحتها

 المعددٌة اللوحات واستبلم والمخالفات البٌادات  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  البل عبد على سعٌد ولٌد -  175

 الحظر ورفع المعددٌة اللوحات وتحوٌل وتؽٌٌر السٌارات جمٌع بخصوص والتامٌدات الضرائب مع والتعامل والترخٌص والتجدٌد

 واصدار الحسابات جمٌع وفتح واالٌداع البدون كافة امام والتولٌع التعامل حك(   مدفردٌن او مجتمعٌن)  لهما وكذلن السٌارات عن

 والدائدة المدٌدة الحسابات على المصادلة  وحك والسحب الشٌكات على والتولٌع  البدون ودائع وفن  الضمان وشهادات خطابات

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، هاولمصلحت الشركة باسم والرهن عمودالمرض على التولٌع  حك   ولهما

 الشركة ممتلكات بضمان البدون جمٌع امام  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  البل عبد على سعٌد ولٌد -  176

 والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذدٌة السدذات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك  ولهما

 العربٌة مصر جمهورٌة داخل البدون  جمٌع امام المصرفٌة االعمال وكافة باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات

 والعضو االدارة مجلس ولرئٌس  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما  ولمصلحتها الشركة باسم وخارجها

:  تارٌخ ، 2  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل  حك وله والسٌارات  الشركة اصول بٌع فى الحك(   مدفردا)   المدتدب

 8661   برلم    22212512

 هذا فى وله(  مدفردا  )  الؽٌر مع عبللتها فى الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد دمحم دمحم دمحم مصطفى -  177

 التدفٌذٌة الئحتة أو المادون أو الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد

 .العامة للجمعٌة

 

 العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة بؤسم التعامل فى الحك(  مدفردا  )   وللمدٌر

 وكافة حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافة الخاص المطاعو االعمال ولطاع

 13795   برلم    22212512:  تارٌخ ، البدون جمٌع مع التعامل صور

 وحك المال رأس عن واالفراج الشٌكات على والتولٌع والمصارؾ  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد دمحم دمحم دمحم مصطفى -  178

 الشركة الصول الرهن و والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك لهما وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والرهن االلتراض

 الشركة باسم ذلن وكل واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكبلء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهما العمارٌة وممتلكاتها

 والمشارطات العمود كافة وابرام التجارٌة االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهما ولصالحها

 13795   برلم    22212512:  تارٌخ ، باالجل أو بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات

 ،. ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر تفوٌض أو  توكٌل حك ولهما  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد دمحم دمحم دمحم مصطفى -  179

 13795   برلم    22212512:  تارٌخ

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عدلى عماد الٌن -  182

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عٌسى عدلى عماد -  181

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عدلى عماد الٌن -  182

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عٌسى عدلى عماد -  183

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عدلى عماد الٌن -  184



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عٌسى عدلى عماد -  185

    كالتالى االدارة  مجلس تشكٌل واعادة  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عدلى عماد الٌن -  186

 ـ:   كالتالى  لتصبح االدارة مجلس اختصاصات تحدٌد

 االدارة مجلس رئٌس ودائب   البل عبد على سعٌد ولٌد/  السٌد   المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس الشركة عن التولٌع حك ٌملن

 الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام وذلن(    مدفردٌن او مجتمعٌن) الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد/ السٌد المدتدب والعضو

 الضرائب ومصلحة التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل العمارى والشهر االجتماعٌة والتؤمٌدات السٌاحة وزارة االخص وعلى

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، المبٌعات على والضرائب

    كالتالى االدارة  مجلس تشكٌل دةواعا  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عٌسى عدلى عماد -  187

 ـ:   كالتالى  لتصبح االدارة مجلس اختصاصات تحدٌد

 االدارة مجلس رئٌس ودائب   البل عبد على سعٌد ولٌد/  السٌد   المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس الشركة عن التولٌع حك ٌملن

 الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام وذلن(    مدفردٌن او مجتمعٌن) الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد/ السٌد المدتدب والعضو

 الضرائب ومصلحة التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل العمارى والشهر االجتماعٌة والتؤمٌدات السٌاحة وزارة االخص وعلى

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، المبٌعات على والضرائب

 وفصلهم الموظفٌن تعٌٌن من االدارى والتعامل والجمارن والمرور  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عدلى عماد الٌن -  188

  وكذلن االخرى الشركات مع والتعالدات العمود ابرام وكذلن الشركة الدارة البلزمة الحكومٌة والمصالح الهٌئات كافة مع والتعامل

 التاشٌرات اصدار وباالخص والداخلٌة الخارجٌة والتعالدات والعمرة الحج ملفات ومراجعة الدٌدٌة السٌاحة امام التولٌع حك  لهما

 فى الحك لهما وكذلن ولمصلحتها الشركة باسم الفدادق حجز فى السعودى الوكٌل مع والتعامل السٌاحة وزارة امام ومراجعتها

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، وشهادات الرخص واستخراج المرور امام التعامل

 الموظفٌن تعٌٌن من االدارى والتعامل والجمارن والمرور  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عٌسى عدلى عماد -  189

 االخرى الشركات مع والتعالدات العمود ابرام وكذلن الشركة الدارة البلزمة الحكومٌة والمصالح الهٌئات كافة مع والتعامل وفصلهم

 اصدار وباالخص والداخلٌة الخارجٌة والتعالدات والعمرة الحج ملفات ومراجعة الدٌدٌة السٌاحة امام التولٌع حك  لهما  وكذلن

 الحك لهما وكذلن ولمصلحتها الشركة باسم الفدادق حجز فى السعودى الوكٌل مع والتعامل السٌاحة وزارة امام ومراجعتها التاشٌرات

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، وشهادات الرخص واستخراج المرور امام التعامل فى

 والتجدٌد المعددٌة اللوحات واستبلم والمخالفات البٌادات  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عدلى عماد الٌن -  192

 عن الحظر ورفع المعددٌة اللوحات وتحوٌل وتؽٌٌر السٌارات جمٌع بخصوص والتامٌدات الضرائب مع والتعامل والترخٌص

 واصدار الحسابات جمٌع وفتح واالٌداع البدون كافة امام والتولٌع التعامل حك(   مدفردٌن او مجتمعٌن)  لهما كذلنو السٌارات

 والدائدة المدٌدة الحسابات على المصادلة  وحك والسحب الشٌكات على والتولٌع  البدون ودائع وفن  الضمان وشهادات خطابات

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والرهن عمودالمرض على التولٌع  حك   ولهما

 والتجدٌد المعددٌة اللوحات واستبلم والمخالفات البٌادات  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عٌسى عدلى عماد -  191

 عن الحظر ورفع المعددٌة اللوحات وتحوٌل وتؽٌٌر السٌارات جمٌع بخصوص والتامٌدات الضرائب مع والتعامل والترخٌص

 واصدار الحسابات جمٌع وفتح واالٌداع البدون كافة امام والتولٌع التعامل حك(   مدفردٌن او مجتمعٌن)  لهما وكذلن السٌارات

 والدائدة المدٌدة الحسابات على المصادلة  وحك والسحب الشٌكات على والتولٌع  البدون ودائع وفن  الضمان وشهادات خطابات

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والرهن عمودالمرض على التولٌع  حك   ولهما

 ودفع لبض حك  ولهما الشركة ممتلكات بضمان البدون جمٌع امام  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عدلى عماد الٌن -  192

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذدٌة السدذات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ

 الشركة باسم وخارجها العربٌة مصر جمهورٌة داخل البدون  جمٌع امام المصرفٌة االعمال وكافة باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت

 الحك(   مدفردا)   المدتدب والعضو االدارة مجلس ولرئٌس  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما  ولمصلحتها

   برلم    22212512:  تارٌخ ، 2  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل  حك وله والسٌارات  الشركة اصول بٌع فى

8661 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لبض حك  ولهما الشركة ممتلكات بضمان البدون جمٌع امام  مدتدب عضو  مساهمة شركة  مٌخائٌل عٌسى عدلى عماد -  193

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذدٌة السدذات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع

 الشركة باسم وخارجها العربٌة مصر جمهورٌة داخل البدون  جمٌع امام المصرفٌة االعمال وكافة باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت

 الحك(   مدفردا)   المدتدب والعضو االدارة مجلس ولرئٌس  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما  ولمصلحتها

   برلم    22212512:  تارٌخ ، 2  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل  حك وله والسٌارات  الشركة اصول بٌع فى

8661 

   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد -  194

8661 

   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد -  195

8661 

   برلم    22212512:  تارٌخ ، استماله  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مةمساه شركة  الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد -  196

8661 

    كالتالى االدارة  مجلس تشكٌل واعادة  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد -  197

 ـ:   كالتالى  لتصبح االدارة مجلس اختصاصات تحدٌد

 االدارة مجلس رئٌس ودائب   البل عبد على سعٌد ولٌد/  السٌد   المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس الشركة عن التولٌع حك ٌملن

 الحكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام وذلن(    مدفردٌن او مجتمعٌن) الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد/ السٌد المدتدب والعضو

 الضرائب ومصلحة التجارٌة والؽرفة التجارى والسجل العمارى والشهر االجتماعٌة والتؤمٌدات السٌاحة وزارة االخص وعلى

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، المبٌعات على والضرائب

 االدارى والتعامل والجمارن والمرور  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد -  198

 والتعالدات العمود ابرام وكذلن الشركة الدارة البلزمة الحكومٌة والمصالح الهٌئات كافة مع والتعامل وفصلهم نالموظفٌ تعٌٌن من

 والداخلٌة الخارجٌة والتعالدات والعمرة الحج ملفات ومراجعة الدٌدٌة السٌاحة امام التولٌع حك  لهما  وكذلن االخرى الشركات مع

 الشركة باسم الفدادق حجز فى السعودى الوكٌل مع والتعامل السٌاحة وزارة امام ومراجعتها التاشٌرات اصدار وباالخص

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، وشهادات الرخص واستخراج المرور امام التعامل فى الحك لهما وكذلن ولمصلحتها

 اللوحات واستبلم والمخالفات البٌادات  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد -  199

 ورفع المعددٌة اللوحات وتحوٌل وتؽٌٌر السٌارات جمٌع بخصوص والتامٌدات الضرائب مع والتعامل والترخٌص والتجدٌد المعددٌة

 الحسابات جمٌع وفتح واالٌداع البدون كافة امام والتولٌع التعامل حك(   مدفردٌن او مجتمعٌن)  لهما وكذلن السٌارات عن الحظر

 المدٌدة الحسابات على المصادلة  وحك والسحب الشٌكات على والتولٌع  البدون ودائع وفن  الضمان وشهادات خطابات واصدار

 8661   برلم    22212512:  تارٌخ ، ولمصلحتها الشركة باسم والرهن عمودالمرض على التولٌع  حك   ولهما والدائدة

 ممتلكات بضمان البدون جمٌع امام  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  الشهاوى سلٌمان عٌد ولٌد -  222

 والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذدٌة السدذات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك  ولهما الشركة

 العربٌة مصر جمهورٌة داخل البدون  جمٌع امام المصرفٌة االعمال وكافة باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات

 والعضو االدارة مجلس ولرئٌس  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما  ولمصلحتها الشركة باسم وخارجها

:  تارٌخ ، 2  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل  حك وله والسٌارات  الشركة اصول بٌع فى الحك(   مدفردا)   المدتدب

 8661   برلم    22212512

 6149   برلم    22212511:  تارٌخ ، جابر سٌدى و  شرق باب  فرع مدٌر  مساهمة شركة  عطا على دمحم صالح -  221

 من لكل صبلحٌات اعطاء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مكاٌد ابراهٌم شعبان مصطفى -  222

  دمحم محمود/  السٌد االدارة مجلس لرئٌس صبلحٌات اعطاء- 1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والؽٌر الرسمٌة والهٌاءات الجهات وجمٌع الشركات جمٌع امام الشركة تمثٌل حك ولة الشركة عن دٌابة بالتولٌع  دمحم عبدالؽدى

 والؼراض والمحاسبٌن المحامٌن من الؽٌر وتوكٌل والصرؾ واالٌداع الحسابات وفتح البدون مع والتعامل والحكومٌة رسمٌة

  الشركة

 تمثٌل حك ولة الشركة عن دٌابة بالتولٌع   مكاٌد ابرهٌم   عوض عادل/  السٌد االدارة مجلس  رئٌس لدائب صبلحٌات اعطاء-2

 13392   برلم    22212511:  تارٌخ ، الشركات جمٌع امام الشركة

 رسمٌة والؽٌر الرسمٌة والهٌاءات الجهات وجمٌع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمكاٌ ابراهٌم شعبان مصطفى -  223

 المحامٌن من الؽٌر وتوكٌل  الحسابات وتحدٌث والصرؾ واالٌداع بالبدون  الحسابات وفتح البدون مع والتعامل والحكومٌة

  الشركة والؼراض والمحاسبٌن

  تمثٌل حك ولة الشركة عن دٌابة بالتولٌع   مكاٌد ابرهٌم  شعبان مصطفى/  السٌد االدارة مجلس   لعضو  صبلحٌات اعطاء-3

   الحسابات وفتح البدون مع والتعامل والحكومٌة رسمٌة والؽٌر الرسمٌة والهٌاءات الجهات وجمٌع الشركات جمٌع امام الشركة

 13392   برلم    22212511:  تارٌخ ، الحسابات وتحدٌث والصرؾ واالٌداع بالبدون 

 والؼراض والمحاسبٌن المحامٌن من الؽٌر وتوكٌل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مكاٌد ابراهٌم شعبان مصطفى -  224

 13392   برلم    22212511:  تارٌخ ، الشركة

 حدٌدوت اإلدارة مجلس عضوٌة مدة تجدٌد (1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السٌد سالم السٌد طارق سالم -  225

 : التالى الدحو على لٌصبح صبلحٌاته

 بالشركة الخاصة والتعدٌبلت واأللتماسات الطلبات تمدٌم فى االدارة مجلس رئٌس - السٌد سالم السٌد طارق/ المهددس الشركة ٌمثل

 وكذلن واألحٌاء المحلٌة واألجهزة الحكومٌة الجهات وكافة التوثٌك ومكاتب العمارى الشهر مؤمورٌات جمٌع أمام الشركة ومشارٌع

 عن والتدازل التؽٌٌر على التولٌع فى تفوٌضه وكذلن الطبٌعة على المٌدادٌة المعاٌدات لعمل وإرشاده المساحة مهددس السٌد مرافمة

 8315   برلم    22212511:  تارٌخ ، على والتولٌع الطلبات

 وتحدٌد اإلدارة مجلس عضوٌة مدة تجدٌد (1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السٌد سالم السٌد طارق الحسن -  226

 : التالى الدحو على لٌصبح صبلحٌاته

 بالشركة الخاصة والتعدٌبلت واأللتماسات الطلبات تمدٌم فى االدارة مجلس رئٌس - السٌد سالم السٌد طارق/ المهددس الشركة ٌمثل

 وكذلن واألحٌاء المحلٌة واألجهزة الحكومٌة الجهات وكافة التوثٌك ومكاتب العمارى الشهر مؤمورٌات جمٌع أمام الشركة ومشارٌع

 عن والتدازل التؽٌٌر على التولٌع فى تفوٌضه وكذلن الطبٌعة على المٌدادٌة المعاٌدات لعمل وإرشاده المساحة مهددس السٌد مرافمة

 8315   برلم    22212511:  تارٌخ ، على والتولٌع الطلبات

 العمارى الشهر موثمى أمام والدهائٌة اإلبتدائٌة العمود  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السٌد سالم سٌدال طارق سالم -  227

 وممتلكات اصول لكافة والرهن والشراء البٌع فى سٌادته وتفوٌض الدهائٌة العمود شهر إتمام حتى البلزمة اإلجراءات كافة وإتخاذ

 والتحصٌل الدمدى واإلٌداع والسحب أمامها والتولٌع بالبدون الحسابات وفتح اإلئتمان وتحدٌد البدون من باأللتراض والتولٌع الشركة

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام مدفردا   الشركة عن التولٌع فى الحك له كما الشركة وبإسم الشركة عن دٌابة وشٌكات دمدا  

 8315   برلم    22212511:  تارٌخ ، التعدٌبلت كافة إجراء حك وله ماتمدم كل عن الحكومٌة

 العمارى الشهر موثمى أمام والدهائٌة اإلبتدائٌة العمود  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السٌد سالم السٌد طارق الحسن -  228

 وممتلكات اصول لكافة والرهن والشراء البٌع فى سٌادته وتفوٌض الدهائٌة العمود شهر إتمام حتى البلزمة اإلجراءات كافة وإتخاذ

 والتحصٌل الدمدى واإلٌداع والسحب أمامها والتولٌع بالبدون الحسابات وفتح اإلئتمان وتحدٌد البدون من باأللتراض والتولٌع الشركة

 وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام مدفردا   الشركة عن التولٌع فى الحك له كما الشركة وبإسم الشركة عن دٌابة وشٌكات دمدا  

 8315   برلم    22212511:  تارٌخ ، التعدٌبلت كافة إجراء حك وله ماتمدم كل عن ٌةالحكوم

 العمود وتولٌع إبرام حك وله الجهات تلن تراها التى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السٌد سالم السٌد طارق سالم -  229

 بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض فى الحك له كما البدون أمام ومشروعاتها وممتلكاتها الشركة أصول من جزء أو كل فى بالرهن

 8315   برلم    22212511:  تارٌخ ،.  ولضاٌاها الشركة أعمال فى المحامٌن توكٌل حك وكذلن ماتمدم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العمود وتولٌع إبرام حك وله الجهات تلن تراها التى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السٌد سالم السٌد طارق الحسن -  212

 بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض فى الحك له كما البدون أمام ومشروعاتها وممتلكاتها الشركة أصول من جزء أو كل فى بالرهن

 8315   برلم    22212511:  تارٌخ ،.  ولضاٌاها الشركة أعمال فى المحامٌن توكٌل حك وكذلن ماتمدم

 من لكل صبلحٌات اعطاء  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم عبدالؽدى دمحم محمود -  211

  دمحم محمود/  السٌد االدارة مجلس لرئٌس صبلحٌات اعطاء- 1

 والؽٌر الرسمٌة والهٌاءات الجهات وجمٌع الشركات جمٌع امام الشركة تمثٌل حك ولة الشركة عن دٌابة بالتولٌع  دمحم عبدالؽدى

 والؼراض والمحاسبٌن المحامٌن من الؽٌر وتوكٌل والصرؾ واالٌداع الحسابات وفتح البدون مع والتعامل والحكومٌة رسمٌة

  الشركة

 تمثٌل حك ولة الشركة عن دٌابة بالتولٌع   مكاٌد ابرهٌم   عوض عادل/  السٌد االدارة مجلس  رئٌس لدائب صبلحٌات اعطاء-2

 13392   برلم    22212511:  تارٌخ ، الشركات جمٌع امام الشركة

 والحكومٌة رسمٌة والؽٌر الرسمٌة والهٌاءات الجهات وجمٌع  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم عبدالؽدى دمحم محمود -  212

 والمحاسبٌن المحامٌن من الؽٌر وتوكٌل  الحسابات وتحدٌث والصرؾ واالٌداع بالبدون  الحسابات وفتح البدون مع والتعامل

  الشركة والؼراض

  تمثٌل حك ولة الشركة عن دٌابة بالتولٌع   مكاٌد ابرهٌم  شعبان مصطفى/  السٌد االدارة مجلس   لعضو  صبلحٌات اعطاء-3

   الحسابات وفتح البدون مع والتعامل والحكومٌة رسمٌة والؽٌر الرسمٌة والهٌاءات الجهات وجمٌع الشركات جمٌع امام الشركة

 13392   برلم    22212511:  تارٌخ ، الحسابات وتحدٌث والصرؾ واالٌداع بالبدون 

 ، الشركة والؼراض والمحاسبٌن المحامٌن من الؽٌر وتوكٌل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم عبدالؽدى دمحم محمود -  213

 13392   برلم    22212511:  تارٌخ

 صبلحٌاته وتحدٌد اإلدارة مجلس عضوٌة مدة تجدٌد (1  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  السٌد سالم السٌد طارق -  214

 : التالى الدحو على لٌصبح

 بالشركة الخاصة والتعدٌبلت واأللتماسات الطلبات تمدٌم فى االدارة مجلس رئٌس - السٌد سالم السٌد طارق/ المهددس الشركة ٌمثل

 وكذلن واألحٌاء المحلٌة واألجهزة الحكومٌة الجهات وكافة التوثٌك ومكاتب العمارى الشهر مؤمورٌات جمٌع أمام الشركة ومشارٌع

 عن والتدازل التؽٌٌر على التولٌع فى تفوٌضه وكذلن الطبٌعة على المٌدادٌة المعاٌدات لعمل وإرشاده المساحة مهددس السٌد مرافمة

 8315   برلم    22212511:  تارٌخ ، على والتولٌع الطلبات

 وإتخاذ العمارى الشهر موثمى أمام والدهائٌة اإلبتدائٌة العمود  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  السٌد سالم السٌد طارق -  215

 الشركة وممتلكات اصول لكافة والرهن والشراء البٌع فى سٌادته وتفوٌض الدهائٌة العمود شهر إتمام حتى البلزمة اإلجراءات كافة

 دمدا   والتحصٌل الدمدى واإلٌداع والسحب أمامها والتولٌع بالبدون الحسابات وفتح اإلئتمان وتحدٌد البدون من باأللتراض والتولٌع

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام مدفردا   الشركة عن التولٌع فى الحك له كما الشركة وبإسم الشركة عن دٌابة وشٌكات

 8315   برلم    22212511:  تارٌخ ، التعدٌبلت كافة إجراء حك وله ماتمدم كل عن

 بالرهن العمود وتولٌع إبرام حك وله الجهات تلن تراها التى  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  السٌد سالم السٌد طارق -  216

 وكذلن ماتمدم بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض فى الحك له كما البدون أمام ومشروعاتها وممتلكاتها الشركة أصول من جزء أو كل فى

 8315   برلم    22212511:  تارٌخ ،.  ولضاٌاها الشركة أعمال فى المحامٌن توكٌل حك

 سودمز ٌدر عمر/  للسٌد ٌكون ان  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  Omur Yener Sonmez  سودمز ٌدر عمر -  217

Omur Yener Sonmez عاوس الصدد هذا فى مدفردا وله الؽٌر مع عبللته فى الشركة ٌمثل - االدارة مجلس رئٌسس بصفته 

 تعٌٌن االخص وعلى الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة اجراء وله باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات

 الجهات كافة مع والتعامل المبالػ كافة ودفع ولبض ومكافؤتهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة مستخدمى وكبلء وعزل وولؾ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    22212511:  تارٌخ ، وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع العام االعمال ولطاع الخاص والمطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 12413   برلم

 وابرام التجارٌة االذدٌة السددات كافة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  Omur Yener Sonmez  سودمز ٌدر عمر -  218

 ، العمود كافة على العمارى الشهر امام والتولٌع باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود جمٌع

 والبضائع والمهمات المواد جمٌع وبٌع شراء حك وله شٌكات او دمدٌة سواء للشركة المستحمة المبالػ واستبلم لبض حك وله

 على والتولٌع واالٌداع كالسحب المالٌة المعامبلت من دوع بؤى المالٌه والهٌئات والمصارؾ البدون مع التعامل وحك والمدموالت

 12413   برلم    22212511:  تارٌخ ، وتحمٌما الشركة ولصالح باسم  البدون جمٌع فى الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات

 مال راس عن واالفراج الؼراضها  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  Omur Yener Sonmez  سودمز ٌدر عمر -  219

. مدفردا ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل او تفوٌض حك وله الضمان وشهادات خطابات واستصدار وااللتراض والرهن لشركةا

 12413   برلم    22212511:  تارٌخ ،

 ، التعدٌل بعمد مذكورٌن موصٌن شركاء 3 عدد دخول  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الرٌوى اسماعٌل دمحم توحٌد ادمٌن -  222

 12889   برلم    22212511:  تارٌخ

:  تارٌخ ، دمٌاط محافظة - البطٌخ كفر مركز  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الفمى حسٌن طه زؼلول احمد -  221

 1476   برلم    22212517

 الصبلحٌات وبدفس مماثلة لمدة االدارة مجلس مدة تجدٌد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الفمى حسٌن طه زؼلول احمد -  222

 1476   برلم    22212517:  تارٌخ ،. 

 7979   برلم    22212517:  تارٌخ ،   ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  بدوى محمود دمحم رافت وحٌد مروج -  223

 7979   رلمب    22212517:  تارٌخ ،   ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  بدوى محمود دمحم رافت وحٌد مروج -  224

 تفوٌض - هو كما المجلس بالتشكٌل ٌظل ان على  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  بدوى محمود دمحم رافت وحٌد مروج -  225

    22212517:  تارٌخ ،(   سموحة جارا)  الشركة لمشروع الوحدات تخصٌص عمود على التولٌع فى حسن على دمحم/  االستاذ

 7979   برلم

 تفوٌض - هو كما المجلس بالتشكٌل ٌظل ان على  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  بدوى محمود دمحم رافت وحٌد مروج -  226

    22212517:  تارٌخ ،(   سموحة جارا)  الشركة لمشروع الوحدات تخصٌص عمود على التولٌع فى حسن على دمحم/  االستاذ

 7979   برلم

)  بدوى احمد السٌد الرسول عبد -1  من كبل تفوٌض  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  بدوى احمد السٌد الرسول عبد -  227

)   جمعة إبراهٌم الفتاح عبد امٌرة -3( .  االدارة مجلس عضو)   بدوى احمد السٌد الرسول عبد إٌمان  -2( .   االدارة مجلس رئٌس

 حكومٌة والؽٌر والحكومٌة االدارٌة الجهات امام الشركة وتمثٌل وتعهداتها الشركة معامبلت على التولٌع فى(   االدارة مجلس عضو

 وذلن عدها والتدازل فسخها وفى ادواعها باختبلؾ الشركة مع  المبرمة العمود جمٌع على التولٌع وفى والعام الخاص االعمال ولطاع

 16339   برلم    22212517:  تارٌخ ، الحك مدهم والي الشركة اسم وتحت الشركة ؼرض حدود فى

 الشٌكات على والتولٌع بالبدون الحسابات وؼلك فتح فى  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  بدوى احمد السٌد الرسول عبد -  228

 مجلس رئٌس على المضاء امام الشركة تمثٌل حك ٌمصر ان على.  مدفردٌن او مجتمعٌن البدون فى الشركة مال راس عن واالفراج

 16339   برلم    22212517:  تارٌخ ،.  االدارة

 حالة فً اإلدارة مجلس رئٌس وصبلحٌات حك لها وٌكون  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم سراج توفٌك محمود -  229

 15856   برلم    22212517:  تارٌخ ، المضاء امام التمثٌل ماعدا اإلداره مجلس رئٌس وجود عدم

 توفٌك محمود/  السٌد اإلدارة مجلس لرئٌس صبلحٌات إضافة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم سراج توفٌك محمود -  232

 الحكومٌه الجهات كافة مع الشركه باسم التعامل حك وله الشركه ماٌخص كل فً  الشركه عن والتولٌع اإلدارة حك له دمحم سراج

 البدون كافة مع الشركه باسم التعامل حك وله علٌها والتولٌع البلزمه العمود جمٌع وابرام والخاص العام والمطاعٌن حكومٌه والؽٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفتح الشٌكات على والتولٌع واالٌداع السحب حك ومدحه الودائع وعمل الشركه باسم أدواعها بجمٌع الحسابات فتح حك ومدحه

 15856   برلم    22212517:  تارٌخ ، والتولٌع كادت أٌا البدكٌه التعامبلت ماٌخص وكل االعتمادات

 للتعامل الحموق كافة الصدد هذا فً وله الشركه عن واالداره  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم سراج توفٌك محمود -  231

 وعمل العمارى والرهن التجارى والرهن االلتراض فً البدون أدواع كافة مع التعامل حك وله الشركه اعمال ٌخص شًء اى فً

 حك وله الشركه عن والتولٌع واالداره الودائع بضمان وااللتراض البدون والى من واالٌداع السحب حك ومدحه االئتمادٌه التسهٌبلت

 والؽاز والمٌاه الكهرباء شركات مع التعامل وحك الشركة باسم ومدمول ثابت هو ما وكل والمعدات والسٌارات العمارات وبٌع شراء

 15856   برلم    22212517:  تارٌخ ، واالحٌاء الذكى والمركز التامٌدات ومكاتب والتلٌفودات

 الموافمات جمٌع واستخراج العمرادى والتخطٌط والمحافظات  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم سراج توفٌك محمود -  232

 والتخالص والتدازل ابراءو واالدكار اإللرار فً الحك وله ماٌلزم  كافة على والتولٌع كادت أٌا المختصه الجهات من والتراخٌص

   برلم    22212517:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فً الؽٌر وتوكٌل علٌها او الشركه من المرفوعه المضاٌا جمٌع فً والتصالح

15856 

 7979   برلم    22212517:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خطاب مصطفى توفٌك مصطفى -  233

 7979   برلم    22212517:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خطاب مصطفى توفٌك مصطفى -  234

 تفوٌض - هو كما المجلس بالتشكٌل ٌظل ان على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خطاب مصطفى توفٌك مصطفى -  235

    22212517:  تارٌخ ،(   سموحة جارا)  الشركة لمشروع الوحدات تخصٌص عمود على التولٌع فى حسن على دمحم/  االستاذ

 7979   برلم

 تفوٌض - هو كما المجلس بالتشكٌل ٌظل ان على  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خطاب مصطفى توفٌك مصطفى -  236

    22212517:  تارٌخ ،(   سموحة جارا)  الشركة لمشروع الوحدات تخصٌص عمود على التولٌع فى حسن على دمحم/  االستاذ

 7979   برلم

:  تارٌخ ، البترول لتكرٌر العامرٌة لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مطاوع على دمحم محسن -  237

 144492   برلم    22212517

    22212517:  ختارٌ ، البترول لتكرٌر العامرٌة لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌسى دمحم عٌسى السٌد -  238

 144492   برلم

:  تارٌخ ، البترول لتكرٌر العامرٌة لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسدٌن صبرى ٌاسر -  239

 144492   برلم    22212517

    22212517:  تارٌخ ، البترول لتكرٌر العامرٌة لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رشٌد خالد الدٌن بهاء -  242

 144492   برلم

:  تارٌخ ، البترول لتكرٌر العامرٌة لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شاهٌن احمد السٌد حفدى -  241

 144492   برلم    22212517

:  تارٌخ ، البترول لتكرٌر العامرٌة لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على الحمٌد عبد بهجت مدحت -  242

 144492   برلم    22212517

    22212517:  تارٌخ ، البترول لتكرٌر العامرٌة لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن دمحم إبراهٌم خالد -  243

 144492   برلم

:  تارٌخ ، البترول لتكرٌر ةالعامرٌ لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على عثمان الؽرٌب عبدهللا -  244

 144492   برلم    22212517



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    22212517:  تارٌخ ، البترول لتكرٌر العامرٌة لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  برعى السٌد ولٌد لإى -  245

 144492   برلم

    22212517:  تارٌخ ، البترول لتكرٌر العامرٌة لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم حسن عبدهللا دمحم -  246

 144492   برلم

 2956   برلم    22212517:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس سعد دمحم احمد -  247

 2956   برلم    22212517:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حصان الرحمن عبد صابر صبحى -  248

 2956   برلم    22212517:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرحٌم عبد عباس الرإوؾ عبد صفاء -  249

 البحرٌه لبلدشاءات هورس سى شركه اداره مجلس استكمال*  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس سعد دمحم احمد -  252

    22212517:  تارٌخ ،. بٌدهم فٌما والصبلحٌات االختصاصات بتوزٌع االداره مجلس اعضاء ٌموم ان على م.م.ش التكرٌن واعمال

 2956   برلم

 هورس سى شركه اداره مجلس استكمال*  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حصان الرحمن عبد صابر صبحى -  251

 ،. بٌدهم فٌما والصبلحٌات االختصاصات بتوزٌع االداره مجلس اعضاء ٌموم ان على م.م.ش التكرٌن واعمال البحرٌه لبلدشاءات

 2956   برلم    22212517:  تارٌخ

 هورس سى شركه اداره مجلس استكمال*  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الرحٌم عبد عباس الرإوؾ عبد صفاء -  252

 ،. بٌدهم فٌما والصبلحٌات االختصاصات بتوزٌع االداره مجلس اعضاء ٌموم ان على م.م.ش التكرٌن واعمال البحرٌه لبلدشاءات

 2956   برلم    22212517:  تارٌخ

 التولٌع حك مدح تعدٌل-2. االداره مجلس تشكٌل اعاده-1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحاته ابراهٌم محمود دعاء -  253

"  مدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس"    شحاته ابراهٌم محمود احمد/  المهددس للسٌد واالختصاصات الصبلحٌات فى والتفوٌض

 الحكومٌة وؼٌر والحكومٌة الرسمٌة الجهات كافة لدى بؤسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع ذلن فى وله(  مدفرد)

 معامبلتوال والمشارطات العمود كافة واجراء اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع والشركات واالشخاص

 141824   برلم    22212517:  تارٌخ ، والتولٌع المبالػ كافة ودفع لبض االخص وعلى الشركة ؼرض ضمن الداخله

 وابرام التجارٌة االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وتحوٌل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحاته ابراهٌم محمود دعاء -  254

 عمود على والتوثٌك التولٌع حك اٌضا وله باالجل أو بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود جمٌع

 واالراضى والمدموالت والبضائع والمعدات واالالت والمهمات المواد جمٌع شراء عمود على والدهائٌة االبتدائٌة والعمود التعدٌل

 االعمال لطاع وشركات والتوثٌك الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع وامام العمارى الشهر مصلحة امام والسٌارات والعمارات

 141824   برلم    22212517:  تارٌخ ، المصرفٌة التسهٌبلت عمود على التولٌع حك وله والخاص العام

 االعتمادات بطرٌك وااللتراض الرهن وحك واالئتمادٌة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحاته ابراهٌم محمود دعاء -  255

 كافة من الشركة لصالح الصادرة الشٌكات كافة صرؾ وكذا الشركة من الصادرة الشٌكات كافة على والتولٌع البدون جمٌع من

 وجمٌع الضمان وشهادات الضمان خطابات وفتح المال راس عن واالفراج مدها بالسحب بها واالٌداع بالبدون الحسابات وفتح البدون

 وؼٌرها العمارى الشهر وامام المصرٌة البدون من الشركة أصول بضمان والرهن االلتراض حك وله دونالب باعمال ٌتعلك ما

 141824   برلم    22212517:  تارٌخ ، الصبلحٌات كافة وله لؽرضها وتحمٌما الشركة باسم كله ذلن ٌكون أن وبشرط

 حك وله والمحامٌٌن المحاسبٌن تفوٌض او توكٌل فى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شحاته ابراهٌم محمود دعاء -  256

 141824   برلم    22212517:  تارٌخ ،.  مدفردا ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل او تفوٌض

 شركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد - الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مطاوع على دمحم محسن -  257

    22212517:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل+  سدوات 3 ولمدة 2222 -1-1 من اعتبارا بترومدت - البترولٌة للصٌادة اسكددرٌة

 144492   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اسكددرٌة شركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد - الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌسى دمحم عٌسى السٌد -  258

   برلم    22212517:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل+  سدوات 3 ولمدة 2222 -1-1 من اعتبارا بترومدت - البترولٌة للصٌادة

144492 

 شركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد - الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسدٌن صبرى ٌاسر -  259

    22212517:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل+  سدوات 3 ةولمد 2222 -1-1 من اعتبارا بترومدت - البترولٌة للصٌادة اسكددرٌة

 144492   برلم

 اسكددرٌة شركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد - الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رشٌد خالد الدٌن بهاء -  262

   برلم    22212517:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل+  سدوات 3 ولمدة 2222 -1-1 من اعتبارا بترومدت - البترولٌة للصٌادة

144492 

 شركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد - الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شاهٌن احمد السٌد حفدى -  261

    22212517:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل+  سدوات 3 ولمدة 2222 -1-1 من اعتبارا بترومدت - البترولٌة للصٌادة اسكددرٌة

 144492   برلم

 شركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد - الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على الحمٌد عبد بهجت مدحت -  262

    22212517:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل+  سدوات 3 ولمدة 2222 -1-1 من اعتبارا بترومدت - البترولٌة للصٌادة اسكددرٌة

 144492   برلم

 اسكددرٌة شركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد - الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن دمحم إبراهٌم خالد -  263

   برلم    22212517:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل+  سدوات 3 ولمدة 2222 -1-1 من اعتبارا بترومدت - البترولٌة للصٌادة

144492 

 شركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد - الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على عثمان الؽرٌب عبدهللا -  264

    22212517:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل+  سدوات 3 ولمدة 2222 -1-1 من اعتبارا بترومدت - البترولٌة للصٌادة اسكددرٌة

 144492   برلم

 اسكددرٌة شركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد - الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  برعى السٌد ولٌد لإى -  265

   برلم    22212517:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل+  سدوات 3 ولمدة 2222 -1-1 من اعتبارا بترومدت - البترولٌة للصٌادة

144492 

 اسكددرٌة شركة ادارة مجلس عضوٌة تجدٌد - الخبرة ذوى من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم حسن عبدهللا دمحم -  266

   برلم    22212517:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل+  سدوات 3 ولمدة 2222 -1-1 من اعتبارا بترومدت - البترولٌة للصٌادة

144492 

   برلم    22212517:  ٌختار ، مٌدتاب شركة عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مطاوع على دمحم محسن -  267

144492 

   برلم    22212517:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عٌسى دمحم عٌسى السٌد -  268

144492 

   برلم    22212517:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حسدٌن صبرى ٌاسر -  269

144492 

   برلم    22212517:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رشٌد خالد الدٌن بهاء -  272

144492 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    22212517:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شاهٌن احمد السٌد حفدى -  271

144492 

    22212517:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على الحمٌد عبد بهجت مدحت -  272

 144492   برلم

   برلم    22212517:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن دمحم إبراهٌم خالد -  273
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   برلم    22212517:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شاهٌن احمد السٌد حفدى -  351

144492 

   برلم    22212517:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على الحمٌد عبد بهجت مدحت -  352

144492 

 144492   برلم    22212517:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن دمحم إبراهٌم خالد -  353

   برلم    22212517:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على عثمان الؽرٌب عبدهللا -  354

144492 

 144492   برلم    22212517:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  برعى السٌد ولٌد لإى -  355

 144492   برلم    22212517:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم حسن عبدهللا دمحم -  356



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تعدٌل-2. االداره مجلس تشكٌل اعاده-1  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شحاته ابراهٌم محمود احمد -  357

 اإلدارة مجلس رئٌس"    شحاته ابراهٌم محمود احمد/  المهددس للسٌد واالختصاصات الصبلحٌات فى والتفوٌض التولٌع حك مدح

 وؼٌر والحكومٌة الرسمٌة الجهات كافة لدى بؤسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع ذلن فى وله(  مدفرد" ) مدتدب والعضو

 والمشارطات العمود كافة واجراء اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع والشركات واالشخاص الحكومٌة

   برلم    22212517:  تارٌخ ، والتولٌع المبالػ كافة ودفع لبض االخص وعلى الشركة ؼرض ضمن الداخله والمعامبلت

141824 

 االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وتحوٌل  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شحاته ابراهٌم محمود احمد -  358

 والتوثٌك التولٌع حك اٌضا وله باالجل أو بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود جمٌع وابرام التجارٌة

 والمدموالت والبضائع والمعدات واالالت والمهمات المواد جمٌع شراء عمود على والدهائٌة االبتدائٌة والعمود التعدٌل عمود على

 وشركات والتوثٌك الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع وامام العمارى الشهر مصلحة امام والسٌارات والعمارات واالراضى

 141824   برلم    22212517:  تارٌخ ، المصرفٌة التسهٌبلت عمود على التولٌع حك وله والخاص العام االعمال لطاع

 وااللتراض الرهن وحك واالئتمادٌة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شحاته ابراهٌم محمود احمد -  359

 لصالح الصادرة الشٌكات كافة صرؾ وكذا الشركة من الصادرة الشٌكات كافة على والتولٌع البدون جمٌع من االعتمادات بطرٌك

 الضمان خطابات وفتح المال راس عن واالفراج مدها بالسحب بها واالٌداع بالبدون الحسابات وفتح البدون كافة من الشركة

 وامام المصرٌة البدون من الشركة أصول بضمان والرهن االلتراض حك وله البدون باعمال ٌتعلك ما وجمٌع الضمان وشهادات

    22212517:  تارٌخ ، الصبلحٌات كافة وله لؽرضها وتحمٌما الشركة باسم كله ذلن ٌكون أن وبشرط وؼٌرها العمارى الشهر

 141824   برلم

 المحاسبٌن تفوٌض او توكٌل فى  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شحاته ابراهٌم محمود احمد -  362

 141824   برلم    22212517:  تارٌخ ،.  مدفردا ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل او تفوٌض حك وله والمحامٌٌن

 البترولٌة المشروعات شركة عن ممثبل    مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دروٌش دمحم الرحمن عبد دائل -  361

 144492   برلم    22212517:  تارٌخ ، بتروجٌت - الفدٌة واإلستشارات

:  تارٌخ ، ؼازمصر شركة عن ممثبل    مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دروٌش دمحم الرحمن عبد دائل -  362

 144492   برلم    22212517

:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دروٌش دمحم الرحمن عبد دائل -  363

 144492   برلم    22212517

 ، البترول لتكرٌر العامرٌة لشركة ممثبل  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دروٌش دمحم الرحمن عبد دائل -  364

 144492   برلم    22212517:  تارٌخ

 مجلس عضوٌة تجدٌد - الخبرة ذوى من  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دروٌش دمحم الرحمن عبد دائل -  365

:  تارٌخ ، االدارة مجلس تشكٌل+  سدوات 3 ولمدة 2222 -1-1 من اعتبارا بترومدت - البترولٌة للصٌادة اسكددرٌة شركة ادارة

 144492   برلم    22212517

:  تارٌخ ، مٌدتاب شركة عن ممثبل  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دروٌش دمحم الرحمن عبد دائل -  366

 144492   برلم    22212517

 البتروكٌماوٌات شركه عن ممثبل  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دروٌش دمحم الرحمن عبد دائل -  367

 144492   برلم    22212517:  تارٌخ ، المصرٌه

:  تارٌخ ، مصر ؼاز شركه عن  مدتدب وعضو دارةا مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دروٌش دمحم الرحمن عبد دائل -  368

 144492   برلم    22212517

 ، للبترول االسكددرٌه شركه عن ممثبل  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دروٌش دمحم الرحمن عبد دائل -  369

 144492   برلم    22212517:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 البترولٌة المشروعات شركة عن ممثبل    مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دروٌش دمحم الرحمن عبد دائل -  372

 144492   برلم    22212517:  تارٌخ ، بتروجٌت - الفدٌة واإلستشارات

:  تارٌخ ، Bay Me شركة عن ممثبل    مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دروٌش دمحم الرحمن عبد دائل -  371

 144492   برلم    22212517

   برلم    22212517:  تارٌخ ،   مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  زٌد ابراهٌم دمحم محمود تامر احمد -  372

7979 

   برلم    22212517:  تارٌخ ،   مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  زٌد ابراهٌم دمحم محمود تامر احمد -  373

7979 

 كما المجلس بالتشكٌل ٌظل ان على  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  زٌد ابراهٌم دمحم محمود تامر حمدا -  374

:  تارٌخ ،(   سموحة جارا)  الشركة لمشروع الوحدات تخصٌص عمود على التولٌع فى حسن على دمحم/  االستاذ تفوٌض - هو

 7979   برلم    22212517

 كما المجلس بالتشكٌل ٌظل ان على  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  زٌد ابراهٌم دمحم محمود تامر احمد -  375

:  تارٌخ ،(   سموحة جارا)  الشركة لمشروع الوحدات تخصٌص عمود على التولٌع فى حسن على دمحم/  االستاذ تفوٌض - هو

 7979   برلم    22212517

    22212517:  تارٌخ ، دمٌاط محافظة - البطٌخ كفر مركز  فرع مدٌر  مساهمة شركة  الخولى دمحم رشاد دمحم عصام -  376

 1476   برلم

 تارٌخ ،.  الصبلحٌات وبدفس مماثلة لمدة االدارة مجلس مدة تجدٌد  فرع مدٌر  مساهمة شركة  الخولى دمحم رشاد دمحم عصام -  377

 1476   برلم    22212517: 

 اإلدارة مجلس رئٌس وصبلحٌات حك لها وٌكون  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حامد اللطٌؾ عبد دمحم جٌهان -  378

 15856   برلم    22212517:  تارٌخ ، المضاء امام التمثٌل ماعدا اإلداره مجلس رئٌس وجود عدم حالة فً

/  السٌد اإلدارة مجلس لرئٌس صبلحٌات إضافة  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حامد اللطٌؾ عبد دمحم جٌهان -  379

 الجهات كافة مع الشركه باسم التعامل حك وله الشركه ماٌخص كل فً  الشركه عن والتولٌع اإلدارة حك له دمحم سراج توفٌك محمود

 مع الشركه باسم التعامل حك وله علٌها والتولٌع البلزمه العمود جمٌع وابرام والخاص العام والمطاعٌن حكومٌه والؽٌر الحكومٌه

 الشٌكات على والتولٌع واالٌداع السحب حك ومدحه الودائع وعمل الشركه باسم أدواعها بجمٌع الحسابات فتح حك ومدحه البدون كافة

 15856   برلم    22212517:  تارٌخ ، والتولٌع كادت أٌا البدكٌه التعامبلت ماٌخص وكل االعتمادات وفتح

 كافة الصدد هذا فً وله الشركه عن واالداره  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حامد اللطٌؾ عبد دمحم جٌهان -  382

 والرهن التجارى والرهن االلتراض فً البدون أدواع كافة مع التعامل حك وله الشركه اعمال ٌخص شًء اى فً للتعامل الحموق

 عن والتولٌع واالداره الودائع بضمان وااللتراض البدون والى من واالٌداع السحب حك ومدحه االئتمادٌه التسهٌبلت وعمل العمارى

 شركات مع التعامل وحك الشركة باسم ومدمول ثابت هو ما وكل والمعدات والسٌارات العمارات وبٌع شراء حك وله الشركه

 15856   برلم    22212517:  تارٌخ ، واالحٌاء الذكى والمركز التامٌدات ومكاتب والتلٌفودات والؽاز والمٌاه الكهرباء

 جمٌع واستخراج العمرادى والتخطٌط والمحافظات  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حامد اللطٌؾ عبد دمحم جٌهان -  381

 والتدازل وابراء ارواالدك اإللرار فً الحك وله ماٌلزم  كافة على والتولٌع كادت أٌا المختصه الجهات من والتراخٌص الموافمات

:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فً الؽٌر وتوكٌل علٌها او الشركه من المرفوعه المضاٌا جمٌع فً والتصالح والتخالص

 15856   برلم    22212517

 حك مدح تعدٌل-2. االداره مجلس تشكٌل اعاده-1  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  الرحمن عبد شعبان دمحم سرٌة -  382

 والعضو اإلدارة مجلس رئٌس"    شحاته ابراهٌم محمود احمد/  المهددس للسٌد واالختصاصات الصبلحٌات فى والتفوٌض التولٌع

 الحكومٌة وؼٌر والحكومٌة الرسمٌة الجهات كافة لدى بؤسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع ذلن فى وله(  مدفرد" ) مدتدب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والمعامبلت والمشارطات العمود كافة واجراء اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع والشركات واالشخاص

 141824   برلم    22212517:  تارٌخ ، والتولٌع المبالػ كافة ودفع لبض االخص وعلى الشركة ؼرض ضمن الداخله

 التجارٌة االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وتحوٌل  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  الرحمن عبد شعبان دمحم سرٌة -  383

 عمود على والتوثٌك التولٌع حك اٌضا وله باالجل أو بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات والمشاركات العمود جمٌع وابرام

 واالراضى والمدموالت والبضائع والمعدات واالالت والمهمات المواد جمٌع شراء عمود على والدهائٌة االبتدائٌة والعمود التعدٌل

 االعمال لطاع وشركات والتوثٌك الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع وامام العمارى الشهر مصلحة امام والسٌارات والعمارات

 141824   برلم    22212517:  تارٌخ ، المصرفٌة التسهٌبلت عمود على التولٌع حك وله والخاص العام

 بطرٌك وااللتراض الرهن وحك واالئتمادٌة  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  الرحمن عبد شعبان دمحم ةسرٌ -  384

 الشركة لصالح الصادرة الشٌكات كافة صرؾ وكذا الشركة من الصادرة الشٌكات كافة على والتولٌع البدون جمٌع من االعتمادات

 وشهادات الضمان خطابات وفتح المال راس عن واالفراج مدها بالسحب بها واالٌداع بالبدون الحسابات وفتح البدون كافة من

 الشهر وامام المصرٌة البدون من الشركة أصول بضمان والرهن االلتراض حك وله البدون باعمال ٌتعلك ما وجمٌع الضمان

   برلم    22212517:  تارٌخ ، الصبلحٌات كافة وله لؽرضها وتحمٌما الشركة باسم كله ذلن ٌكون أن وبشرط وؼٌرها العمارى

141824 

 وله والمحامٌٌن المحاسبٌن تفوٌض او توكٌل فى  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  الرحمن عبد شعبان دمحم سرٌة -  385

 141824   برلم    22212517:  تارٌخ ،.  مدفردا ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل او تفوٌض حك

 15264   برلم    22212518:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  عٌسى محمود ادٌس شاهر -  386

 15264   برلم    22212518:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حمٌدة احمد طلعت مصطفى -  387

 فإاد/  المهددس السٌد  من لكل الصبلحٌات اعطاء  دارةا مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  عٌسى محمود ادٌس شاهر -  388

 رئٌس حمٌده احمد طلعت مصطفى

 عبللتها فى الشركة تمثٌل  فى مدفردٌن أو مجتمعٌن المجلس رئٌس دائب حمٌده احمد طلعت مصطفى/  االستاذ والسٌد االدارة مجلس

 حك اٌضا ولهما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على التولٌع وفى باسمها التعامل فى السلطات اوسع الحك هذا فى ولهما الؽٌر مع

 الشركة أؼراض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة ابرام فى الحك ولهما وباسمها الشركة اؼراض لصالح الرهن او االلتراض

 15264   برلم    22212518:  تارٌخ ، وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع مع والتعامل

 فإاد/  المهددس السٌد  من لكل الصبلحٌات اعطاء  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حمٌدة احمد طلعت مصطفى -  389

 رئٌس حمٌده احمد طلعت مصطفى

 عبللتها فى الشركة تمثٌل  فى مدفردٌن أو مجتمعٌن المجلس رئٌس دائب حمٌده احمد طلعت مصطفى/  االستاذ والسٌد االدارة مجلس

 حك اٌضا ولهما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على التولٌع وفى باسمها التعامل فى السلطات اوسع الحك هذا فى ولهما الؽٌر مع

 الشركة أؼراض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة ابرام فى الحك ولهما وباسمها الشركة اؼراض لصالح الرهن او االلتراض

 15264   برلم    22212518:  تارٌخ ، وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع مع والتعامل

 العام االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  عٌسى محمود ادٌس شاهر -  392

 الحسابات وفتح وإٌداع سحب من البدون جمٌع مع التعامل وحك التجارٌة االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع والخاص

 واآلجل بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام الشٌكات على التولٌع وحك الشركة باسم

 واالدارٌة المصرفٌة االعمال وكافة والدائدة المدٌدة الحسابات على المصادلة حك ولهما واالدارٌة المالٌة المسائل فى التولٌع وحك

 15264   برلم    22212518:  تارٌخ ، الشركة تمثٌل وحك الشركة باسم شراءوال البٌع حك ولهما

 العام االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حمٌدة احمد طلعت مصطفى -  391

 الحسابات وفتح وإٌداع سحب من البدون جمٌع مع التعامل وحك التجارٌة االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع والخاص

 واآلجل بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام الشٌكات على التولٌع وحك الشركة باسم

 واالدارٌة المصرفٌة االعمال وكافة والدائدة المدٌدة الحسابات على المصادلة حك ولهما واالدارٌة المالٌة المسائل فى التولٌع وحك

 15264   برلم    22212518:  تارٌخ ، الشركة تمثٌل وحك الشركة باسم والشراء البٌع حك ولهما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المسائل بكافة والمٌام والتوثٌك العمارى الشهر امام  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  عٌسى محمود ادٌس شاهر -  392

 مجلس ولرئٌس علٌها والتعدٌل دوعها كان أٌا العمود كافة على التارٌخ وإثبات الشركات عمود وتعدٌل وتؤسٌس بإدشاء المتعلمة

:  تارٌخ ،.   الشركة بؤسم للتعامل موفوضٌن وكبلء او مدٌرٌن عدة مدٌراو تعٌٌن و تفوٌض او توكٌل فى مدفردا الحك االدارة

 15264   برلم    22212518

 المسائل بكافة والمٌام والتوثٌك العمارى الشهر امام  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  ٌدةحم احمد طلعت مصطفى -  393

 مجلس ولرئٌس علٌها والتعدٌل دوعها كان أٌا العمود كافة على التارٌخ وإثبات الشركات عمود وتعدٌل وتؤسٌس بإدشاء المتعلمة

:  تارٌخ ،.   الشركة بؤسم للتعامل موفوضٌن وكبلء او مدٌرٌن عدة مدٌراو تعٌٌن و تفوٌض او توكٌل فى مدفردا الحك االدارة

 15264   برلم    22212518

 -2.    االدارة مجلس تشكٌل اعادة -1  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  هللا فتح دمحم فاروق عمرو -  394

:  تارٌخ ،.  التجارى السجل فى الواردة الصبلحٌات بدفس االحتفاظ مع سدوات ثبلث لمدة االدارة مجلس عضوٌة مدة تجدٌد

 1719   برلم    22212518

 االدارة مجلس تشكٌل اعادة-1  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  سعد على عدلى دمحم عادل دمحم سارة -  395

  مماثلة لمدة االدارة مجلس مدة تجدٌد -2. 

 لومً رلم االسكددرٌة مصر 21/25/1952 سعد علً عدلً دمحم عادل دمحم -: التالً الدحو علً اختصاصته وتكون

 لومً رلم االسكددرٌة مصر 12/12/1984 سعد علً عدلً دمحم عادل دمحم سارة ادارة مجلس رئٌس 25225212222658

 لهم المدتدب والعضو الرئٌس دائبو االدارة مجلس رئٌس للسادة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس دائب 28412122221525

   برلم    22212518:  تارٌخ ، البدون من وااللتراض والسحب واالٌداع الرهن حك مدهم ولكل الشركة عن التولٌع مدفردٌن

5227 

 وشراء الشركة اصول بضمان  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  سعد على عدلى دمحم عادل دمحم سارة -  396

 التً والمستددات والتعهدات الدماذج علً والتولٌع البدون مع والتعامل الشٌكات علً والتولٌع والمدمولة الثابتة االصول كافة وبٌع

 من وتوكٌل مدفردا مدها وكل العماري الشهر امام الشركة عن دٌابه والدهائٌة االبتدائٌة العمود كافة علً التولٌع ولهم البدون تتطلبها

 5227   برلم    22212518:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او كل فً ٌشاإا

)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  397

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،(  االمارات

)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  398

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،(  االمارات

)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  399

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،(  االمارات

)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  422

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،(  االمارات

)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  421

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،(  االمارات

)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  422

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،(  االمارات

 ظبً أبو بدن  ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  423

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ظبً أبو بدن  ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  424

 129223   برلم    22212518:  رٌختا ،( االمارات)التجاري

 ظبً أبو بدن  ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  425

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري

 ظبً أبو بدن  ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  426

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري

 ظبً أبو بدن  ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  427

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري

 ظبً أبو بدن  ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  428

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري

)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  429

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،(  االمارات

)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  412

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،(  االمارات

 هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  411

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ، م،.م.ش المالٌة لبلستثمارات

 هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  412

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ، م،.م.ش المالٌة لبلستثمارات

 هولددجز  تواصل لشركة ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  413

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ، م،.م.ش المالٌة لبلستثمارات

 هولددجز  تواصل لشركة ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  414

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ، م،.م.ش المالٌة لبلستثمارات

    22212518:  تارٌخ ، مستمل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  415

 129223   برلم

    22212518:  تارٌخ ، مستمل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  416

 129223   برلم

    22212518:  تارٌخ ، مستمل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  417

 129223   برلم

)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  418

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،(  االمارات

)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  419

 129223   برلم    22212518:  ختارٌ ،(  االمارات

)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  422

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،(  االمارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  421

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،(  االمارات

    22212518:  تارٌخ ، مستمل  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  مسعود عبدالمجٌد الدٌن عبلء -  422

 129223   برلم

 15549   برلم    22212518:  تارٌخ ، الجٌزة  فرع مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  المعاطى ابو ٌوسؾ دمحم شرٌؾ -  423

    22212518:  تارٌخ ، استماله  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حمٌده احمد طلعت مصطفى فإاد -  424

 15264   برلم

 السٌد  من لكل الصبلحٌات اعطاء  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حمٌده احمد طلعت مصطفى فإاد -  425

 رئٌس حمٌده احمد طلعت مصطفى فإاد/  المهددس

 عبللتها فى الشركة تمثٌل  فى مدفردٌن أو مجتمعٌن المجلس رئٌس دائب حمٌده احمد طلعت مصطفى/  االستاذ والسٌد االدارة مجلس

 حك اٌضا ولهما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على التولٌع وفى باسمها التعامل فى السلطات اوسع الحك هذا فى ولهما الؽٌر مع

 الشركة أؼراض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة ابرام فى الحك ولهما وباسمها الشركة اؼراض لصالح الرهن او االلتراض

 15264   برلم    22212518:  تارٌخ ، وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع مع والتعامل

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حمٌده احمد طلعت مصطفى فإاد -  426

 وإٌداع سحب من البدون جمٌع مع التعامل وحك التجارٌة االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع والخاص العام االعمال

 الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام الشٌكات على التولٌع وحك الشركة باسم الحسابات وفتح

 االعمال وكافة والدائدة المدٌدة الحسابات على المصادلة حك ولهما واالدارٌة المالٌة المسائل فى التولٌع وحك واآلجل بالدمد

 15264   برلم    22212518:  تارٌخ ، الشركة تمثٌل وحك الشركة باسم والشراء البٌع حك ولهما واالدارٌة المصرفٌة

:  تارٌخ ، االدارة مجلس مدة تجدٌد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مراد  كامل مصطفى  محمود -  427

 113869   برلم    22212518

 والمٌام والتوثٌك ارىالعم الشهر امام  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حمٌده احمد طلعت مصطفى فإاد -  428

 ولرئٌس علٌها والتعدٌل دوعها كان أٌا العمود كافة على التارٌخ وإثبات الشركات عمود وتعدٌل وتؤسٌس بإدشاء المتعلمة المسائل بكافة

:  تارٌخ ،.   الشركة بؤسم للتعامل موفوضٌن وكبلء او مدٌرٌن عدة مدٌراو تعٌٌن و تفوٌض او توكٌل فى مدفردا الحك االدارة مجلس

 15264   برلم    22212518

 15264   برلم    22212518:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال دظٌر جمال هاله -  429

 مصطفى فإاد/  المهددس السٌد  من لكل الصبلحٌات اعطاء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال دظٌر جمال هاله -  432

 رئٌس حمٌده احمد طلعت

 عبللتها فى الشركة تمثٌل  فى مدفردٌن أو مجتمعٌن المجلس رئٌس دائب حمٌده احمد طلعت مصطفى/  االستاذ والسٌد االدارة مجلس

 حك اٌضا ولهما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على التولٌع وفى باسمها التعامل فى السلطات اوسع الحك هذا فى ولهما الؽٌر مع

 الشركة أؼراض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة ابرام فى الحك ولهما وباسمها الشركة اؼراض لصالح الرهن او االلتراض

 15264   برلم    22212518:  تارٌخ ، وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع مع والتعامل

 والخاص العام االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال دظٌر جمال هاله -  431

 باسم الحسابات وفتح وإٌداع سحب من البدون جمٌع مع التعامل وحك التجارٌة االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع

 وحك جلواآل بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وإبرام الشٌكات على التولٌع وحك الشركة

 ولهما واالدارٌة المصرفٌة االعمال وكافة والدائدة المدٌدة الحسابات على المصادلة حك ولهما واالدارٌة المالٌة المسائل فى التولٌع

 15264   برلم    22212518:  تارٌخ ، الشركة تمثٌل وحك الشركة باسم والشراء البٌع حك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المتعلمة المسائل بكافة والمٌام والتوثٌك العمارى الشهر امام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالعال دظٌر جمال هاله -  432

 الحك االدارة مجلس ولرئٌس علٌها والتعدٌل دوعها كان أٌا العمود كافة على التارٌخ وإثبات الشركات عمود وتعدٌل وتؤسٌس بإدشاء

    22212518:  تارٌخ ،.   الشركة بؤسم للتعامل موفوضٌن وكبلء او مدٌرٌن عدة مدٌراو تعٌٌن و تفوٌض او توكٌل فى مدفردا

 15264   برلم

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  433

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  434

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  435

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  436

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  437

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( 

 االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  438

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( 

 تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  439

 129223   برلم    22212518: 

 تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  442

 129223   برلم    22212518: 

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  441

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  442

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  443

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  444

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  445

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  446

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  447

 129223   برلم    22212518



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ،(  اراتاالم)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  448

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  449

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  452

 129223   برلم    22212518

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  451

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  452

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  453

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد فٌكر -  454

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  455

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  456

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  457

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( 

 االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  458

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( 

 تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  459

 129223   برلم    22212518: 

 تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  462

 129223   برلم    22212518: 

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  461

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  462

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  463

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  464

 129223   برلم    22212518



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  465

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  466

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  467

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  468

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  469

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة ةشرك  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  472

 129223   برلم    22212518

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  471

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  472

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  473

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  474

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  475

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  476

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شاذلًال المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  477

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( 

 االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  478

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( 

 تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  479

 129223   برلم    22212518: 

 تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  482

 129223   برلم    22212518: 

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  481

 129223   برلم    22212518



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى بىابوظ بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  482

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  483

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  484

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  485

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  486

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  487

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  488

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  489

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  492

 129223   برلم    22212518

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  491

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  492

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،( االمارات)التجاري ظبً وأب بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  493

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  494

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  495

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  496

 129223   برلم    22212518

 ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  497

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  498

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  499

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  522

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  521

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  522

 129223   برلم    22212518

    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  523

 129223   برلم

    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  524

 129223   برلم

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  525

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ةادار مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  526

 129223   برلم    22212518

    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  527

 129223   برلم

    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  528

 129223   برلم

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  529

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  512

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  511

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  512

 129223   برلم    22212518

 ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  513

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  514

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  515

 129223   برلم    22212518



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  516

 129223   برلم    22212518

 ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  517

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  518

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  519

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  522

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  521

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  522

 129223   برلم    22212518

    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  523

 129223   برلم

    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  524

 129223   برلم

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  525

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)يالتجار ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  526

 129223   برلم    22212518

    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  527

 129223   برلم

    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  528

 129223   برلم

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  529

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  532

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  531

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة ةشرك  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  532

 129223   برلم    22212518



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  533

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  534

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  535

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  536

 129223   برلم    22212518

 ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  537

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  538

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  539

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  542

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  541

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  542

 129223   برلم    22212518

    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  543

 129223   برلم

    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  544

 129223   برلم

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على داحم دمحم ٌاسر -  545

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  546

 129223   برلم    22212518

    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  547

 129223   برلم

    22212518:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  548

 129223   برلم

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  549

 129223   برلم    22212518



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  552

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  551

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  552

 129223   برلم    22212518

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  553

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عوؾ رمضان  بدٌر المدعم عبد رفٌك -  554

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  555

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  556

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  557

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( 

 االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  558

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ،( 

 تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  559

 129223   برلم    22212518: 

 تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  562

 129223   برلم    22212518: 

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  561

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن عباس هشام -  562

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة ركةش  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  563

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  564

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  565

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  566

 129223   برلم    22212518



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  567

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  568

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  569

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  ارىالتج ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  572

 129223   برلم    22212518

 ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  571

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ
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 اراتلبلستثم هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  575
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 لبلستثمارات هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  576
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 هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  577
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 هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشاذلً المجٌد عبد الرحمن عبد عادل دمحم -  578

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ، م،.م.ش المالٌة لبلستثمارات

 المالٌة لبلستثمارات هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  579
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 المالٌة لبلستثمارات هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالحمٌد دمحم عبدالحمٌد اسبلم -  582
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 129223   برلم    22212518:  تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، م،.م.ش المالٌة لبلستثمارات هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بكر سعٌد فاٌز ولٌد -  584

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 المالٌة لبلستثمارات هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  585

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ، م،.م.ش

 المالٌة لبلستثمارات هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  586

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ، م،.م.ش

 ، م،.م.ش المالٌة لبلستثمارات هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  587

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ، م،.م.ش المالٌة لبلستثمارات هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عثمان دمحم دمحم احمد -  588
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 لبلستثمارات هولددجز  تواصل لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخادم الدٌن جبلل دمحم مجدي كرٌم -  595
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 المالٌة لبلستثمارات هولددجز  تواصل لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركات على احمد دمحم ٌاسر -  625
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 المالٌة لبلستثمارات هولددجز  تواصل لشركة ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العبد عباس عزالدٌن ٌاسمٌن -  629

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ، م،.م.ش
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   برلم    22212518:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  651

129223 

   برلم    22212518:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السوٌركى فهمى العزٌز عبد إٌهاب -  652

129223 

 مدة تجدٌد -2.  االدارة مجلس تشكٌل اعادة-1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعد على عدلى دمحم عادل دمحم سالى -  653

  مماثلة لمدة االدارة مجلس

 لومً رلم االسكددرٌة مصر 21/25/1952 سعد علً عدلً دمحم عادل دمحم -: التالً الدحو علً اختصاصته وتكون

 لومً رلم االسكددرٌة مصر 12/12/1984 سعد علً عدلً دمحم عادل دمحم سارة ادارة مجلس رئٌس 25225212222658

 لهم المدتدب والعضو الرئٌس ودائب االدارة مجلس رئٌس للسادة  مدتدب ضووع ادارة مجلس رئٌس دائب 28412122221525

   برلم    22212518:  تارٌخ ، البدون من وااللتراض والسحب واالٌداع الرهن حك مدهم ولكل الشركة عن التولٌع مدفردٌن

5227 

 االصول كافة وبٌع وشراء الشركة اصول بضمان  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سعد على عدلى دمحم عادل دمحم سالى -  654

 ولهم البدون تتطلبها التً والمستددات والتعهدات الدماذج علً والتولٌع البدون مع والتعامل الشٌكات علً والتولٌع والمدمولة الثابتة

 بعض او كل فً ٌشاإا من وتوكٌل مدفردا مدها وكل العماري الشهر امام الشركة عن دٌابه والدهائٌة االبتدائٌة العمود كافة علً التولٌع

 5227   برلم    22212518:  تارٌخ ،.  ذكر ما

 مدة تجدٌد -2.    االدارة مجلس تشكٌل اعادة -1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العلوي السٌد ابراهٌم خلٌل سهٌر -  655

    22212518:  تارٌخ ،.  التجارى السجل فى الواردة الصبلحٌات بدفس االحتفاظ مع سدوات ثبلث لمدة االدارة مجلس عضوٌة

 1719   برلم

 مجلس مدة تجدٌد -2.  االدارة مجلس تشكٌل اعادة-1  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سعد على عدلى دمحم عادل دمحم -  656

  مماثلة لمدة االدارة

 لومً رلم االسكددرٌة مصر 21/25/1952 سعد علً عدلً دمحم عادل دمحم -: التالً الدحو علً اختصاصته وتكون

 لومً رلم االسكددرٌة مصر 12/12/1984 سعد علً عدلً دمحم عادل دمحم سارة ادارة مجلس رئٌس 25225212222658



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لهم المدتدب والعضو الرئٌس ودائب االدارة مجلس رئٌس للسادة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس دائب 28412122221525

   برلم    22212518:  تارٌخ ، البدون من وااللتراض والسحب واالٌداع الرهن حك مدهم ولكل الشركة عن ٌعالتول مدفردٌن

5227 

 االصول كافة وبٌع وشراء الشركة اصول بضمان  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سعد على عدلى دمحم عادل دمحم -  657

 ولهم البدون تتطلبها التً والمستددات والتعهدات الدماذج علً والتولٌع البدون مع والتعامل الشٌكات علً والتولٌع والمدمولة الثابتة

 بعض او كل فً ٌشاإا من وتوكٌل مدفردا مدها وكل العماري الشهر امام الشركة عن دٌابه والدهائٌة االبتدائٌة العمود كافة علً التولٌع

 5227   برلم    22212518:  تارٌخ ،.  ذكر ما

 مهران السٌد سعٌد السٌد/ للسٌد والتولٌع االدارة حك مدح  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مهران السٌد سعٌد السٌد -  658

 والؽٌر الحكومٌة الجهات امام التولٌع فى وذلن  مجتمعٌن المدتدب العضو بصفتة سامح دمحم خالد/ والسٌد االدارة مجلس رئٌس بصفته

 فى الحك وكذلن الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع وإٌداع سحب من ادواعها بكافة  البدون جمٌع مع والتعامل حكومٌة

 باسم الؽٌر مع العمود وتولٌع والرهن الشراء و البٌع حك وكذلن ولحسابها الشركة بؤسم وذلن البدكٌة االعتمادات وفتح االلتراض

 16425   برلم    22212518:  تارٌخ ،.  كتابه ذكر ما بعض او كل فى للؽٌر التوكٌل حك وكذلن ولحسابها الشركة

 عضوٌة مدة تجدٌد -2.    االدارة مجلس تشكٌل اعادة -1  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سٌما هللا فتح دمحم فاروق -  659

   برلم    22212518:  ٌختار ،.  التجارى السجل فى الواردة الصبلحٌات بدفس االحتفاظ مع سدوات ثبلث لمدة االدارة مجلس

1719 

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  662

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  661

 :كالتالً االداره مجلس اختصاصات تحدٌد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شعٌر دمحم السبلم عبد مصطفى دمحم -  662

 مجتمعٌن االداره مجلس رئٌس ودائب االداره مجلس رئٌس للسٌد والتولٌع االداره حك ٌكون ــ:  والتولٌع االدارة حك .1

 والؼراض الشركه بإسم وؼٌرها والمدموالت للعمارات والمعاوضه والبٌع الشراء عمود علً والتولٌع الشركه تمثٌل حك اٌضا ولهما

 .   والخاص االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه الجهات وامام والتوثٌك العماري الشهر امام الشركه

   برلم    22212518:  تارٌخ ، والسٌد االدارة مجلس رئٌس السٌد من لكبل  ٌكون ـ:  والبدكٌة المالٌة المعامبلت  .2

12584 

 مجلس عضو والسٌد االدارة مجلس رئٌس دائب  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شعٌر دمحم السبلم عبد مصطفى دمحم -  663

 مجلس رئٌس دائب او االدارة مجلس رئٌس احدهم ٌكون ان على مدهم اثدا او مجتمعٌن  الدباصى حسن دمحم ابراهٌم على االدارة

 او كالسحب المالٌه والهٌئات والمصارؾ البدون مع المالٌه المعامبلت من دوع واي االئتمادٌه التسهٌبلت علً التولٌع   ةاالدار

 التى والصفمات العمود جمٌع وابرام  الشركة باسم وااللتراض الرهن وحك  الشٌكات وعلً الحسابات وؼلك وفتح واالٌداع الصرؾ

 12584   برلم    22212518:  تارٌخ ، المهمات جمٌع شراء فى الحك ولهما باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك

 الشركة باسم والبضائع  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شعٌر دمحم السبلم عبد مصطفى دمحم -  664

 االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه والؽٌر الحكومٌه الجهات امام وتعهداتها  والتولٌع الشركة تمثٌل حك ٌكون .3

/  السٌده االدارة مجلس وعضو االدارة مجلس رئٌس ودائب االدارة مجلس رئٌس من لكبل الشركة اعمال تٌسر ٌخص فٌما والخاص

 .   مدفردٌن او مجتمعٌن الدباصى حسن دمحم ابراهٌم اسماء

 .  ذكر ما بعض او كل فً للؽٌر المضائً التوكٌل وحك الؽٌر توكٌل حك االدارة مجلس لرئٌس .4

 12584   برلم    22212518:  تارٌخ ، عضو)حسن دمحم ابراهٌم دمحم/السٌد بٌن المبرم المعاوضه عمد على الموافمة ـ

 المخزن  تؤجٌر بشؤن الشركه وبٌن( االداره مجلس  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  شعٌر دمحم السبلم عبد مصطفى دمحم -  665

  البحٌره ـــــ الدلدجات ـــــ" سابما التحرٌر"  ابوالعدٌن اٌهاب الشهٌد شارع بالعدوان الكائن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 جدٌه الؾ وخمسون سبعمائة ملٌون عشر اثدا)  مصرى جدٌه 12752222 بمبلػ الشركة مال راس استكمال على الموافمة ـ: ثالثا

 بالكامل مسدد(  مصرى جدٌه ملٌون عشر سبعة)  مصرى جدٌه 17222222 ولدرة المصدر المال راس ٌصبح وبذلن(  مصرى

 12584   برلم    22212518:  تارٌخ ،.  الشركه حسابات مرالب من شهاده علً بدا الشركه خزٌده من

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  666

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  667

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  668

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  669

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  اراتاالم)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  672

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  671

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  672

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  673

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  674

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  675

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  676

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  677

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس سرئٌ  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  678

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  679

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  682

 129223   برلم    22212518



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ،( االمارات)التجاري ظبً أبو بدن  ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  681

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  682

 129223   برلم    22212518

:  تارٌخ ،(  االمارات)  التجارى ابوظبى بدن عن ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  683

 129223   برلم    22212518

 ، م،.م.ش المالٌة لبلستثمارات هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  684

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ، م،.م.ش المالٌة لبلستثمارات هولددجز تواصل لشركة  ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  685

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ، م،.م.ش المالٌة لبلستثمارات هولددجز  تواصل لشركة ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  686

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 ، م،.م.ش المالٌة لبلستثمارات هولددجز  تواصل لشركة ممثبل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  687

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  688

 129223   برلم    22212518:  تارٌخ ، مستمل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  على طلعت دمحم فاروق -  689

 سدوات ثبلث لمدة االدارة مجلس أعضاء عضوٌة تجدٌد .1  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حسٌن دمحم فرج فولى -  692

 .  االساسى الدظام من 21 للمادة طبما جدٌدة

 :كالتالً لٌصبح اختصصاتهم تحدٌد و 2223 عام حتى 2221 عام من اإلدارة مجلس أعضاء تشكٌل إعادة  .2

 : كالتالً إختصاصاتهم وتكون

  وجمٌع حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام الشركة - اإلدارة مجلس رئٌس - حسٌن دمحم فرج فولى/ السٌد ٌمثل "

 وكافة الؽٌر وتوكٌل الؽٌر كفالة وحك اإللتراض وحك الشركة عن دٌابة التولٌع فى الحك وله والؽٌر المضاء و والهٌئات الوزارات

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، التسهٌبلت

 ورهن وؼٌرها البدون من المالٌة المعامبلت وجمٌع االئتمادٌة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حسٌن دمحم فرج فولى -  691

 .  الشركة لدشاط البلزمة السٌارات جمٌع واستبدال وشراء بٌع وكذا والعمارٌة المدمولة الشركة اموال واستبدال وشراء وبٌع

 إلى البلزمة المستددات و الطلبات جمٌع وتمدٌم بالتولٌع - اإلدارة مجلس عضو - حسٌن فرج فولى دمحم/  السٌد تفوٌض "

 كافة

 العامة الهٌئة و المالٌة للرلابة العامة الهٌئة و للشركات العامة اإلدارة ذلن فى بما المختصة اإلدارات و الوزارات و الهٌئات

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، للتدمٌة العامة الهٌئة و الحرة المداطك و لئلستثمار

 التجارة و التموٌن و الخارجٌة التجارة ووزارات الصداعٌة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حسٌن دمحم فرج فولى -  692

 الجمعٌة من صادر آخر تفوٌض أى التفوٌض هذا ٌلؽى ال و التجارٌٌن الوكبلء و الموردٌن سجل إدارات و ومكاتب العدل و الداخلٌة

 .العامة

 إلى البلزمة المستددات و الطلبات جمٌع وتمدٌم بالتولٌع - اإلدارة مجلس عضو - حسٌن فرج فولى خالد/  السٌد تفوٌض "

 كافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العامة الهٌئة و المالٌة للرلابة العامة الهٌئة و للشركات العامة اإلدارة ذلن فى بما المختصة اإلدارات و الوزارات و الهٌئات

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، الهٌئة و الحرة المداطك و لئلستثمار

 و التموٌن و الخارجٌة التجارة ووزارات الصداعٌة للتدمٌة العامة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حسٌن دمحم فرج فولى -  693

 من صادر آخر تفوٌض أى التفوٌض هذا ٌلؽى ال و التجارٌٌن الوكبلء و الموردٌن سجل إدارات و ومكاتب العدل و الداخلٌة التجارة

 .العامة الجمعٌة

 مدٌر 27327132222133 لومى رلم االسكددرٌة مصر 13/27/1973 ابراهٌم اللطٌؾ عبد حسن تامر/  السٌد تفوٌض "

 على الكامل االشراؾ -1:  كالتالى مسئولٌاته و صبلحٌاته و اختصاصاته تكون و م.م.ش الؽذائٌة للصداعات الصباح لشركة عام

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، المسئولٌة كامل بتحمل و المصادع إدتاج ادارة

 فى مخالفة أى عن المعدٌة الجهات كافة و الشركة أمام المادودٌة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حسٌن دمحم فرج فولى -  694

 ألسام و الجمارن و التموٌن و العمل مكتب و االجتماعٌة التؤمٌدات و الصحة ادارات أمام الشركة تمثٌل و التولٌع حك له -2 االدتاج

 ال المثال سبٌل على - الطبٌعى الؽاز و التلٌفودات و الصحى الصرؾ و المٌاه و كالكهرباء - العامة المرافك و الشرطة مراكز و

 كل مع الشركة عن دٌابة ٌتعامل و الحكومٌة الؽٌر و الحكومٌة الهٌئات و بؤدواعها الضرائب مصلحة و المضائٌة الهٌئات و - الحصر

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، على الكامل االشراؾ -3 الجهات ذلن

 الشركة تمثٌل -4  الشركة فى الٌومٌة العملٌات و الدشاطات ةكاف  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حسٌن دمحم فرج فولى -  695

 و الموظفٌن أعمال مراجعة فى الكامل الحك و المطلمة السلطة له -5  الدولٌة و االللٌمٌة و المحلٌة االجتماعات و المإتمرات فى

 لكل االدارة مجلس ممثل موافمة بعد و المكافؤت و الحوافز صرؾ امر اصدار و االدارٌة الجزاءات تولٌع الى باالضافة محاسباتهم

 بمكتب العمل أفراد و االدارات و االدارٌة الوحدات مدٌرى و ، العام المدٌر مكتب مدٌر و ، االدتاج مدٌر و ، االدارى المدٌر من

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، التدفٌذٌة السكرتارٌة ، العام المدٌر

 و الفصل تولٌع فى الخاصة التوصٌات إصدار فى الحك له -6.   ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حسٌن دمحم فرج فولى -  696

 التى المشاكل و العمل أحوال عن العاملٌن و المسئولٌن لكافة االسئلة توجٌه فى المطلك الحك و التحمٌك الى االحالة أو الجزاءات

 و. 9 التدفٌذٌة االدارة حك. 8 االعمال دتائج فى و االدتاج لتحسٌن تحدث التى المرارات كافة اصدار فى المطلك الحك له. 7 تواجههم

 و الصحة أحكام مخالفة أو االدتاج فى تحدث مخالفات أى عن المعدٌة الجهات كافة و الشركة أمام كاملة لادودٌة مسئولٌة ٌسؤل

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، لادون أحكام مخالفة أو المهدٌة السبلمة

 مجلس رئٌس الدٌن محى احمد اٌهاب/  السٌد ٌملن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  العال عبد الدٌن محى احمد اٌهاب -  697

 عن والتولٌع االدارة حك مجتمعٌن او مدفردٌن المدتدب والعضو االدارة مجلس عضو خلؾ محود دمحم دمحم عبدالمدعم/  والسٌد االدارة

 االجدبٌة الشركات مع التعالدات كافة وابرام العمارى الشهر امام الشركة وتمثٌل الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات امام الشركة

 مجلس لرئٌس وٌكون االئتمادٌة التسهٌبلت وطلب والدهائٌة االبتدائٌة العمود كافة على والتولٌع البدون امام التولٌع وحك والمصرٌة

 1614   برلم    22212519:  تارٌخ ، العال عبد الدٌن محى احمد اٌهاب/  اذاالست االدارة

/  اذ االست المدتدب والعضو االدارة مجلس وعضو  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  العال عبد الدٌن محى احمد اٌهاب -  698

 معها تتعامل التى البدون جمٌع لدى المصرفٌة واالعمال شٌكات على لشركة ا عن التولٌع سلطة خلؾ محمود دمحم دمحم عبدالمدعم

 1614   برلم    22212519:  تارٌخ ، مجتمعٌن او مدفردٌن الشركة

 . تعٌده مدة طول االجتماعٌة التامٌدات و العمل  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حسٌن دمحم فرج فولى -  699

 السوق استراتٌجٌات وتدفٌذ لوضع للشركة تجارى مدٌر 2824281221773 لومى رلم سوٌلم فرج سوٌلم دمحم/  السٌد تفوٌض

 العطاء وكتابة التجارٌة االعمال ممتراحات وخلك العمبلء مع العبللات وتطوٌر جدٌدة فرص تحدٌد ذلن وٌتضمن االعمال وتطوٌر

 وتطوٌره بالسوق كافٌة ودراٌة علم على االدارة وفرٌك االدارة مجلس ان من والتاكد العمبلء عبللات ادارة فى المبادرة زمام واخذ

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، والمبٌعات االعمال تطوٌر فرٌك ٌمود الذى هو االدارى الجادب على وتحدٌثة

 مٌزادٌة ادارة عن الدهائٌة المسئوولٌة والتسوٌك العمبلء وخدمة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حسٌن دمحم فرج فولى -  722

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 سدوات ثبلث لمدة االدارة مجلس أعضاء عضوٌة تجدٌد .1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن  فرج فولى دمحم -  721

 .  االساسى الدظام من 21 للمادة طبما جدٌدة

 :كالتالً لٌصبح اختصصاتهم تحدٌد و 2223 عام حتى 2221 عام من اإلدارة مجلس أعضاء تشكٌل إعادة  .2

 : كالتالً إختصاصاتهم وتكون

  وجمٌع حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام الشركة - اإلدارة مجلس رئٌس - حسٌن دمحم فرج فولى/ السٌد ٌمثل "

 وكافة الؽٌر وتوكٌل الؽٌر كفالة وحك اإللتراض وحك الشركة عن دٌابة التولٌع فى الحك وله والؽٌر المضاء و والهٌئات الوزارات

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، التسهٌبلت

 سدوات ثبلث لمدة االدارة مجلس أعضاء عضوٌة تجدٌد .1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن فرج فولى خالد -  722

 .  االساسى الدظام من 21 للمادة طبما جدٌدة

 :كالتالً لٌصبح اختصصاتهم تحدٌد و 2223 عام حتى 2221 عام من اإلدارة مجلس أعضاء تشكٌل إعادة  .2

 : كالتالً إختصاصاتهم وتكون

  وجمٌع حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام الشركة - اإلدارة مجلس رئٌس - حسٌن دمحم فرج فولى/ السٌد ٌمثل "

 وكافة الؽٌر وتوكٌل الؽٌر كفالة وحك اإللتراض وحك الشركة عن دٌابة التولٌع فى الحك وله والؽٌر المضاء و والهٌئات الوزارات

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، التسهٌبلت

 ورهن وؼٌرها البدون من المالٌة المعامبلت وجمٌع االئتمادٌة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن  فرج فولى دمحم -  723

 .  الشركة لدشاط البلزمة السٌارات جمٌع واستبدال وشراء بٌع وكذا والعمارٌة لمدمولةا الشركة اموال واستبدال وشراء وبٌع

 إلى البلزمة المستددات و الطلبات جمٌع وتمدٌم بالتولٌع - اإلدارة مجلس عضو - حسٌن فرج فولى دمحم/  السٌد تفوٌض "

 كافة

 العامة الهٌئة و المالٌة للرلابة العامة الهٌئة و للشركات العامة اإلدارة ذلن فى بما المختصة اإلدارات و الوزارات و الهٌئات

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، للتدمٌة العامة الهٌئة و الحرة المداطك و لئلستثمار

 ورهن وؼٌرها البدون من المالٌة المعامبلت وجمٌع االئتمادٌة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن فرج فولى خالد -  724

 .  الشركة لدشاط البلزمة السٌارات جمٌع واستبدال وشراء بٌع وكذا والعمارٌة المدمولة الشركة اموال واستبدال وشراء وبٌع

 إلى البلزمة المستددات و الطلبات جمٌع وتمدٌم بالتولٌع - اإلدارة مجلس عضو - حسٌن فرج فولى دمحم/  السٌد تفوٌض "

 كافة

 العامة الهٌئة و المالٌة للرلابة العامة الهٌئة و للشركات العامة اإلدارة ذلن فى بما المختصة اإلدارات و الوزارات و الهٌئات

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، للتدمٌة العامة الهٌئة و الحرة المداطك و لئلستثمار

 التجارة و التموٌن و الخارجٌة التجارة ووزارات الصداعٌة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن  فرج فولى دمحم -  725

 الجمعٌة من صادر آخر تفوٌض أى التفوٌض هذا ٌلؽى ال و التجارٌٌن الوكبلء و الموردٌن سجل إدارات و ومكاتب العدل و الداخلٌة

 .العامة

 إلى البلزمة المستددات و الطلبات جمٌع وتمدٌم بالتولٌع - اإلدارة مجلس عضو - حسٌن فرج فولى خالد/  السٌد تفوٌض "

 كافة

 العامة الهٌئة و المالٌة للرلابة العامة الهٌئة و للشركات العامة اإلدارة ذلن فى بما المختصة اإلدارات و الوزارات و الهٌئات

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، الهٌئة و الحرة المداطك و لئلستثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجارة و التموٌن و الخارجٌة التجارة ووزارات الصداعٌة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن فرج فولى خالد -  726

 الجمعٌة من صادر آخر تفوٌض أى التفوٌض هذا ٌلؽى ال و التجارٌٌن الوكبلء و الموردٌن سجل إدارات و ومكاتب العدل و الداخلٌة

 .العامة

 إلى البلزمة المستددات و الطلبات جمٌع وتمدٌم بالتولٌع - اإلدارة مجلس عضو - حسٌن فرج فولى خالد/  السٌد تفوٌض "

 كافة

 العامة الهٌئة و المالٌة للرلابة العامة الهٌئة و للشركات العامة اإلدارة ذلن فى بما المختصة اإلدارات و الوزارات و الهٌئات

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، الهٌئة و الحرة المداطك و لئلستثمار

 التموٌن و الخارجٌة التجارة ووزارات الصداعٌة للتدمٌة العامة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن  فرج فولى دمحم -  727

 صادر آخر تفوٌض أى التفوٌض هذا ٌلؽى ال و التجارٌٌن الوكبلء و الموردٌن سجل إدارات و ومكاتب العدل و الداخلٌة التجارة و

 .العامة الجمعٌة من

 مدٌر 27327132222133 لومى رلم االسكددرٌة مصر 13/27/1973 ابراهٌم اللطٌؾ عبد حسن تامر/  السٌد تفوٌض "

 على الكامل االشراؾ -1:  كالتالى مسئولٌاته و صبلحٌاته و اختصاصاته تكون و م.م.ش الؽذائٌة للصداعات الصباح لشركة عام

 3718   برلم    22212519 : تارٌخ ، المسئولٌة كامل بتحمل و المصادع إدتاج ادارة

 التموٌن و الخارجٌة التجارة ووزارات الصداعٌة للتدمٌة العامة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن فرج فولى خالد -  728

 صادر آخر تفوٌض أى التفوٌض هذا ٌلؽى ال و التجارٌٌن الوكبلء و الموردٌن سجل إدارات و ومكاتب العدل و الداخلٌة التجارة و

 .العامة الجمعٌة من

 مدٌر 27327132222133 لومى رلم االسكددرٌة مصر 13/27/1973 ابراهٌم اللطٌؾ عبد حسن تامر/  السٌد تفوٌض "

 على الكامل االشراؾ -1:  كالتالى مسئولٌاته و صبلحٌاته و اختصاصاته تكون و م.م.ش الؽذائٌة للصداعات الصباح لشركة عام

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، المسئولٌة كامل بتحمل و المصادع إدتاج ادارة

 فى مخالفة أى عن المعدٌة الجهات كافة و الشركة أمام المادودٌة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن  فرج فولى دمحم -  729

 ألسام و الجمارن و التموٌن و العمل مكتب و االجتماعٌة التؤمٌدات و الصحة ادارات أمام الشركة تمثٌل و التولٌع حك له -2 االدتاج

 ال المثال سبٌل على - الطبٌعى الؽاز و التلٌفودات و الصحى الصرؾ و المٌاه و كالكهرباء - العامة المرافك و الشرطة مراكز و

 كل مع الشركة عن دٌابة ٌتعامل و الحكومٌة الؽٌر و الحكومٌة الهٌئات و بؤدواعها الضرائب مصلحة و المضائٌة الهٌئات و - الحصر

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، على الكامل االشراؾ -3 الجهات ذلن

 فى مخالفة أى عن المعدٌة الجهات كافة و الشركة أمام المادودٌة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن فرج فولى خالد -  712

 ألسام و الجمارن و التموٌن و العمل مكتب و االجتماعٌة التؤمٌدات و الصحة ادارات أمام الشركة تمثٌل و التولٌع حك له -2 االدتاج

 ال المثال سبٌل على - الطبٌعى الؽاز و التلٌفودات و الصحى الصرؾ و المٌاه و كالكهرباء - العامة المرافك و الشرطة مراكز و

 كل مع الشركة عن دٌابة ٌتعامل و الحكومٌة الؽٌر و الحكومٌة الهٌئات و بؤدواعها الضرائب مصلحة و المضائٌة الهٌئات و - الحصر

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، على الكامل االشراؾ -3 الجهات ذلن

 تمثٌل -4  الشركة فى الٌومٌة العملٌات و الدشاطات كافة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن  فرج فولى دمحم -  711

 أعمال مراجعة فى الكامل الحك و المطلمة السلطة له -5  الدولٌة و االللٌمٌة و المحلٌة االجتماعات و المإتمرات فى الشركة

 مجلس ممثل موافمة بعد و المكافؤت و الحوافز صرؾ امر اصدار و االدارٌة الجزاءات تولٌع الى باالضافة محاسباتهم و الموظفٌن

 أفراد و االدارات و االدارٌة الوحدات مدٌرى و ، العام المدٌر مكتب مدٌر و ، االدتاج مدٌر و ، االدارى المدٌر من لكل االدارة

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، التدفٌذٌة السكرتارٌة ، العام المدٌر بمكتب العمل

 تمثٌل -4  الشركة فى الٌومٌة العملٌات و الدشاطات كافة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن فرج فولى خالد -  712

 أعمال مراجعة فى الكامل الحك و المطلمة السلطة له -5  الدولٌة و االللٌمٌة و المحلٌة االجتماعات و المإتمرات فى الشركة

 مجلس ممثل موافمة بعد و المكافؤت و الحوافز صرؾ امر اصدار و االدارٌة الجزاءات تولٌع الى باالضافة محاسباتهم و الموظفٌن

 أفراد و االدارات و االدارٌة الوحدات مدٌرى و ، العام المدٌر مكتب مدٌر و ، االدتاج مدٌر و ، االدارى المدٌر من لكل االدارة

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، التدفٌذٌة السكرتارٌة ، العام المدٌر بمكتب العمل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 و الفصل تولٌع فى الخاصة التوصٌات إصدار فى الحك له -6.   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن  فرج فولى دمحم -  713

 التى المشاكل و العمل أحوال عن العاملٌن و المسئولٌن لكافة االسئلة توجٌه فى المطلك الحك و التحمٌك الى االحالة أو الجزاءات

 و. 9 التدفٌذٌة االدارة حك. 8 االعمال دتائج فى و االدتاج لتحسٌن تحدث التى المرارات كافة اصدار فى المطلك الحك له. 7 تواجههم

 و الصحة أحكام مخالفة أو االدتاج فى تحدث مخالفات أى عن المعدٌة الجهات كافة و الشركة أمام كاملة لادودٌة مسئولٌة ٌسؤل

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، لادون أحكام مخالفة أو المهدٌة السبلمة

 الفصل تولٌع فى الخاصة التوصٌات إصدار فى الحك له -6.   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن فرج فولى خالد -  714

 التى المشاكل و العمل أحوال عن العاملٌن و المسئولٌن لكافة االسئلة توجٌه فى المطلك الحك و التحمٌك الى االحالة أو الجزاءات و

 و. 9 التدفٌذٌة االدارة حك. 8 االعمال دتائج فى و االدتاج لتحسٌن ثتحد التى المرارات كافة اصدار فى المطلك الحك له. 7 تواجههم

 و الصحة أحكام مخالفة أو االدتاج فى تحدث مخالفات أى عن المعدٌة الجهات كافة و الشركة أمام كاملة لادودٌة مسئولٌة ٌسؤل

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، لادون أحكام مخالفة أو المهدٌة السبلمة

 . تعٌده مدة طول االجتماعٌة التامٌدات و العمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن  فرج فولى دمحم -  715

 السوق استراتٌجٌات وتدفٌذ لوضع للشركة تجارى مدٌر 2824281221773 لومى رلم سوٌلم فرج سوٌلم دمحم/  السٌد تفوٌض

 العطاء وكتابة التجارٌة االعمال ممتراحات وخلك العمبلء مع العبللات وتطوٌر جدٌدة فرص تحدٌد ذلن وٌتضمن االعمال وتطوٌر

 وتطوٌره بالسوق كافٌة ودراٌة علم على االدارة وفرٌك االدارة مجلس ان من والتاكد العمبلء عبللات ادارة فى المبادرة زمام واخذ

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، والمبٌعات االعمال تطوٌر فرٌك ٌمود الذى هو االدارى الجادب على وتحدٌثة

 . تعٌده مدة طول االجتماعٌة التامٌدات و العمل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن فرج فولى خالد -  716

 السوق استراتٌجٌات وتدفٌذ لوضع للشركة تجارى مدٌر 2824281221773 لومى رلم سوٌلم فرج سوٌلم دمحم/  السٌد تفوٌض

 العطاء وكتابة التجارٌة االعمال ممتراحات وخلك العمبلء مع العبللات وتطوٌر جدٌدة فرص تحدٌد ذلن وٌتضمن االعمال وتطوٌر

 وتطوٌره بالسوق كافٌة ودراٌة علم على االدارة وفرٌك االدارة مجلس ان من والتاكد العمبلء عبللات ادارة فى المبادرة زمام واخذ

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ، والمبٌعات االعمال تطوٌر فرٌك ٌمود الذى هو االدارى الجادب على وتحدٌثة

 مٌزادٌة ادارة عن الدهائٌة المسئوولٌة والتسوٌك العمبلء وخدمة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن  فرج فولى دمحم -  717

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  الشركة

 كما اختصاصاته تحدٌد -2.  االدارة مجلس تشكٌل اعادة -1  ادارة مجلس عضو  مساهمة ركةش  شعبان سعد صبحى سعد -  718

 مجلس رئٌس حرفوش السٌد خورشٌد الحمٌد عبد/  المهددس الشركة وتعهدات تعالدات على والتولٌع االدارة حك ٌملن -: ٌلى

 االعمال ولطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة باسم التعامل حك وله مدفردا المدتدب والعضو االدارة

 كافة على والتولٌع االلتراض بمافٌها والمصارؾ البدون مع التعامل صور كافة وكذلن اشكالهم بكافة والخاص العام والمطاعٌن

 16624   برلم    22212519:  تارٌخ ، وتحدٌد الشركة مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله والبٌع الشراء عمود

 كما اختصاصاته تحدٌد -2.  االدارة مجلس تشكٌل اعادة -1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الفار احمد الدسولى فتده -  719

 مجلس رئٌس حرفوش السٌد خورشٌد الحمٌد عبد/  المهددس الشركة وتعهدات تعالدات على والتولٌع االدارة حك ٌملن -: ٌلى

 االعمال ولطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة باسم التعامل حك وله دفردام المدتدب والعضو االدارة

 كافة على والتولٌع االلتراض بمافٌها والمصارؾ البدون مع التعامل صور كافة وكذلن اشكالهم بكافة والخاص العام والمطاعٌن

 16624   برلم    22212519:  تارٌخ ، وتحدٌد الشركة مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله والبٌع الشراء عمود

 او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله واجورهم مرتباتهم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شعبان سعد صبحى سعد -  722

 16624   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض

 او كل فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله واجورهم مرتباتهم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الفار احمد الدسولى فتده -  721

 16624   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض

 16624   برلم    22212519:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شعبان سعد صبحى سعد -  722



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وشراءاالصول بٌع و البدون و الحكومٌة الجهات كافة لدى  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم محمود داود احمد ددى -  723

 . ذكرة سبك ما كل او بعض فى الؽٌر توكٌل فى مدفردا الحك وله البدكٌة االعتمادات وفتح المرض و الرهن و

 محجوب مصطفً دمحم هشام/ والسٌد  الؽربى دمحم ٌحًٌ عمرو/ السٌد و  سالم محمود داود احمد ددى/ السٌدة المدٌرون وٌمثل.

 صراحة بة احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات اوسع هذا فى ولهم الؽٌرمجتمعٌن مع عبللتها فى الشركة

  العامة للجمعٌة التدفذٌة الئحتة او المادون او الشركة عمد

 12482   برلم    22212519:  تارٌخ ، مجتمعٌن الحك ولهم

 بٌع و البدون و الحكومٌة الجهات كافة لدى  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  هٌكل السبلم عبد محمود ماهر -  724

 . ذكرة سبك ما كل او بعض فى الؽٌر توكٌل فى مدفردا الحك وله البدكٌة االعتمادات وفتح المرض و الرهن و وشراءاالصول

 محجوب مصطفً دمحم هشام/ والسٌد  الؽربى دمحم ٌحًٌ عمرو/ السٌد و  سالم محمود داود احمد ددى/ السٌدة المدٌرون وٌمثل.

 صراحة بة احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات اوسع هذا فى ولهم الؽٌرمجتمعٌن مع عبللتها فى الشركة

  العامة للجمعٌة التدفذٌة الئحتة او المادون او الشركة عمد

 12482   برلم    22212519 : تارٌخ ، مجتمعٌن الحك ولهم

 و وشراءاالصول بٌع و البدون و الحكومٌة الجهات كافة لدى  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  الؽربً دمحم ٌحًٌ عمرو -  725

 . ذكرة سبك ما كل او بعض فى الؽٌر توكٌل فى مدفردا الحك وله البدكٌة االعتمادات وفتح المرض و الرهن

 محجوب مصطفً دمحم هشام/ والسٌد  الؽربى دمحم ٌحًٌ عمرو/ السٌد و  سالم محمود داود احمد ددى/ السٌدة المدٌرون وٌمثل.

 صراحة بة احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات اوسع هذا فى ولهم الؽٌرمجتمعٌن مع عبللتها فى الشركة

  العامة للجمعٌة التدفذٌة الئحتة او المادون او الشركة عمد

 12482   برلم    22212519:  تارٌخ ، مجتمعٌن الحك ولهم

 التولٌع حك اٌضا ولهم الحكومٌة المصالح مع التعامل فى  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  محجوب مصطفً دمحم هشام -  726

 الحك لهم و االصول وبٌع والمرض الرهن و واالٌداع السحب و واؼبللها بالبدون الحسابات وفتح البدون لدى الشركة عن مجتمعٌن

 االصول وشراء بٌع و البدون و الحكومٌة الجهات كافة لدى وتمثٌلها البدون امام الشركة عن للتولٌع ٌروة من تفوٌض فً مجتمعٌن

:  تارٌخ ،.  ذكرة سبك ما كل او بعض فى الؽٌر توكٌل فى مجتمعٌن الحك ولهم البدكٌة االعتمادات وفتح المرض و الرهن و

 12482   برلم    22212519

 التولٌع حك اٌضا ولهم الحكومٌة المصالح مع التعامل فى  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم محمود داود احمد ددى -  727

 الحك لهم و االصول وبٌع والمرض الرهن و واالٌداع السحب و واؼبللها بالبدون الحسابات وفتح البدون لدى الشركة عن مجتمعٌن

 االصول وشراء بٌع و البدون و الحكومٌة الجهات كافة لدى وتمثٌلها البدون امام الشركة عن للتولٌع ٌروة من تفوٌض فً مجتمعٌن

:  تارٌخ ،.  ذكرة سبك ما كل او بعض فى الؽٌر توكٌل فى مجتمعٌن الحك ولهم البدكٌة االعتمادات وفتح المرض و الرهن و

 12482   برلم    22212519

 التولٌع حك اٌضا ولهم الحكومٌة المصالح مع التعامل فى  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  هٌكل السبلم عبد محمود ماهر -  728

 الحك لهم و االصول وبٌع والمرض الرهن و واالٌداع السحب و واؼبللها بالبدون الحسابات وفتح البدون لدى الشركة عن مجتمعٌن

 االصول وشراء بٌع و البدون و الحكومٌة الجهات كافة لدى وتمثٌلها البدون امام الشركة عن للتولٌع ٌروة من تفوٌض فً مجتمعٌن

:  تارٌخ ،.  ذكرة سبك ما كل او بعض فى الؽٌر توكٌل فى مجتمعٌن الحك ولهم البدكٌة االعتمادات وفتح المرض و الرهن و

 12482   برلم    22212519

 التولٌع حك اٌضا ولهم الحكومٌة المصالح مع التعامل فى  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  الؽربً دمحم ٌحًٌ عمرو -  729

 الحك لهم و االصول وبٌع والمرض الرهن و واالٌداع السحب و واؼبللها بالبدون الحسابات وفتح البدون لدى الشركة عن مجتمعٌن

 االصول وشراء بٌع و البدون و الحكومٌة الجهات كافة لدى وتمثٌلها البدون امام الشركة عن للتولٌع ٌروة من تفوٌض فً مجتمعٌن

:  تارٌخ ،.  ذكرة سبك ما كل او بعض فى الؽٌر توكٌل فى مجتمعٌن الحك ولهم البدكٌة االعتمادات وفتح المرض و الرهن و

 12482   برلم    22212519



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16624   برلم    22212519:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الفار احمد الدسولى فتده -  732

 مٌزادٌة ادارة عن الدهائٌة المسئوولٌة والتسوٌك العمبلء وخدمة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسٌن فرج فولى خالد -  731

 3718   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  الشركة

 12482   برلم    22212519:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  محجوب مصطفً دمحم هشام -  732

 12482   برلم    22212519:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم محمود داود احمد ددى -  733

 12482   برلم    22212519:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  هٌكل السبلم عبد محمود ماهر -  734

 12482   برلم    22212519:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  الؽربً دمحم ٌحًٌ عمرو -  735

 الشركة هٌكل السبلم عبد محمود ماهر/  المدٌرالسٌد ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  محجوب مصطفً دمحم هشام -  736

 الشركة عمد صراحة بة احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و  مدفردا الشركة الدارة السلطات اوسع هذا فى وله الؽٌر مع عبللتها فى

 . العامة للجمعٌة التدفذٌة الئحتة او المادون او

 واؼبللها بالبدون الحسابات وفتح البدون لدى الشركة عن التولٌع حك اٌضا وله الحكومٌة المصالح مع التعامل فى مدفردا الحك وله

 وتمثٌلها البدون امام الشركة عن للتولٌع ٌراة من تفوٌض فى مدفردا الحك له و االصول وبٌع والمرض الرهن و واالٌداع السحب و

 12482   برلم    22212519:  تارٌخ ،

 الشركة هٌكل السبلم عبد محمود ماهر/  المدٌرالسٌد ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  سالم محمود داود احمد ددى -  737

 الشركة عمد صراحة بة احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و  مدفردا الشركة الدارة السلطات اوسع هذا فى وله الؽٌر مع عبللتها فى

 . العامة للجمعٌة التدفذٌة الئحتة او المادون او

 واؼبللها بالبدون الحسابات وفتح البدون لدى الشركة عن التولٌع حك اٌضا وله الحكومٌة المصالح مع التعامل فى مدفردا الحك وله

 وتمثٌلها البدون امام الشركة عن للتولٌع ٌراة من تفوٌض فى مدفردا الحك له و االصول وبٌع والمرض الرهن و واالٌداع السحب و

 12482   برلم    22212519:  تارٌخ ،

 الشركة هٌكل السبلم عبد محمود ماهر/  المدٌرالسٌد ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  هٌكل السبلم عبد محمود ماهر -  738

 الشركة عمد صراحة بة احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و  مدفردا الشركة الدارة السلطات اوسع هذا فى وله الؽٌر مع عبللتها فى

 . العامة للجمعٌة التدفذٌة الئحتة او المادون او

 واؼبللها بالبدون الحسابات وفتح البدون لدى الشركة عن التولٌع حك اٌضا وله الحكومٌة المصالح مع التعامل فى مدفردا الحك وله

 وتمثٌلها البدون امام الشركة عن للتولٌع ٌراة من تفوٌض فى مدفردا الحك له و االصول وبٌع والمرض الرهن و واالٌداع السحب و

 12482   برلم    22212519:  تارٌخ ،

 فى الشركة هٌكل السبلم عبد محمود ماهر/  المدٌرالسٌد ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  الؽربً دمحم ٌحًٌ عمرو -  739

 او الشركة عمد صراحة بة احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و  مدفردا الشركة الدارة السلطات اوسع هذا فى وله الؽٌر مع عبللتها

 . العامة للجمعٌة التدفذٌة الئحتة او المادون

 واؼبللها بالبدون الحسابات وفتح البدون لدى الشركة عن التولٌع حك اٌضا وله الحكومٌة المصالح مع التعامل فى مدفردا الحك وله

 وتمثٌلها البدون امام الشركة عن للتولٌع ٌراة من تفوٌض فى مدفردا الحك له و االصول وبٌع والمرض الرهن و واالٌداع السحب و

 12482   برلم    22212519:  تارٌخ ،

 وشراءاالصول بٌع و البدون و الحكومٌة الجهات كافة لدى  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  محجوب مصطفً دمحم هشام -  742

 . ذكرة سبك ما كل او بعض فى الؽٌر توكٌل فى مدفردا الحك وله البدكٌة االعتمادات وفتح المرض و الرهن و

 محجوب مصطفً دمحم هشام/ والسٌد  الؽربى دمحم ٌحًٌ عمرو/ السٌد و  سالم محمود داود احمد ددى/ السٌدة المدٌرون وٌمثل.

 صراحة بة احتفظ ما عدا فٌما باسمها التعامل و الشركة الدارة السلطات اوسع هذا فى ولهم الؽٌرمجتمعٌن مع عبللتها فى الشركة

  العامة للجمعٌة التدفذٌة الئحتة او المادون او الشركة عمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 12482   برلم    22212519:  تارٌخ ، مجتمعٌن الحك ولهم

 لادمه سدوات لثبلث االداره مجلس مده تجدٌد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا احمد فاروق ردده -  741

 5487   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  التجارى بالسجل الوارده والصبلحٌات التشكٌل بدفس

 لادمه سدوات لثبلث االداره مجلس مده تجدٌد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا احمد فاروق ردده -  742

 5487   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  التجارى بالسجل الوارده والصبلحٌات التشكٌل بدفس

 لادمه سدوات لثبلث االداره مجلس مده تجدٌد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا احمد فاروق ردده -  743

 5487   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  التجارى بالسجل الوارده والصبلحٌات التشكٌل بدفس

 لادمه سدوات لثبلث االداره مجلس مده تجدٌد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدهللا احمد فاروق ردده -  744

 5487   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  التجارى بالسجل الوارده والصبلحٌات التشكٌل بدفس

 لادمه سدوات لثبلث االداره مجلس مده تجدٌد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  تضامن شركة  عبدهللا احمد فاروق ردده -  745

 5487   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  التجارى بالسجل الوارده والصبلحٌات التشكٌل بدفس

 لادمه سدوات لثبلث االداره مجلس مده تجدٌد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  تضامن شركة  عبدهللا احمد فاروق ردده -  746

 5487   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  التجارى بالسجل الوارده والصبلحٌات التشكٌل بدفس

 لادمه سدوات لثبلث االداره مجلس مده تجدٌد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  تضامن شركة  عبدهللا احمد فاروق ردده -  747

 5487   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  التجارى بالسجل الوارده والصبلحٌات التشكٌل بدفس

 لادمه سدوات لثبلث االداره مجلس مده تجدٌد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  تضامن شركة  عبدهللا احمد فاروق ردده -  748

 5487   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  التجارى بالسجل الوارده والصبلحٌات التشكٌل بدفس

 سدوات ثبلث لمده االداره مجلس عضوٌات تجدٌد-  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  دمحم دمحم ودٌع احمد -  749

 7252   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  تعدٌل دون التجارى بالسجل هى كما الصبلحٌات تبمى ان على

.  االدارة مجلس تشكٌل اعادة -1  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حرفوش السٌد خورشٌد الحمٌد عبد -  752

 السٌد خورشٌد الحمٌد عبد/  المهددس الشركة وتعهدات تعالدات على والتولٌع االدارة حك ٌملن -: ٌلى كما اختصاصاته تحدٌد -2

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة باسم التعامل حك وله مدفردا المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس حرفوش

 االلتراض بمافٌها والمصارؾ البدون مع التعامل صور كافة وكذلن اشكالهم بكافة والخاص العام والمطاعٌن االعمال ولطاع

   برلم    22212519:  تارٌخ ، وتحدٌد الشركة مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله والبٌع الشراء عمود كافة على والتولٌع

16624 

 فى الحك وله واجورهم مرتباتهم  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حرفوش السٌد خورشٌد الحمٌد عبد -  751

 16624   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل فى الؽٌر توكٌل

   برلم    22212519:  تارٌخ ،   مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حرفوش السٌد خورشٌد الحمٌد عبد -  752

16624 

 وتمثٌل والتولٌع االدارة حك ٌكون  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  راضى على العزٌز عبد حسام -  753

 فً الشركة مدتجات و اصول شراء و بٌع الحكومٌةو الوزارات وجمٌع العمارى والشهر الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة الجهات امام الشركة

 دمحم صبحى عمرو/ واالستاذ المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس راضى على عبدالعزٌز حسام/السٌد من لكل الخارج و الداحل

 مجلس رئٌس من لكل الحسابات فتح و البدون مع التعامل. مدفردٌن او مجتمعٌن المدتدب والعضو االدارة مجلس عضو عبدالعزٌز

   برلم    22212519:  تارٌخ ، االدارة مجلس رئٌس من لكل فٌكون  والرهن االلتراض اما مدفردٌن المدتدب العضو و االدارة

2152 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لرئٌس و. مجتمعٌن المدتدب العضو و  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  راضى على العزٌز عبد حسام -  754

 و فسخها و تعدٌلها و تاسٌسها فى االشتران او الشركات تاسٌس فى الشركة عن التولٌع حك لهما المدتدب العضو و االدرة مجلس

:  تارٌخ ،. مدفردٌن او مجتمعٌن المالٌة الرلابة هٌئة و االستثمار هٌئة و التجارى السجل و العمارى الشهر من الجهات كافة امام ذلن

 2152   برلم    22212519

 والتولٌع االدارة حك ٌكون  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  الخشاب العزٌز عبد دمحم صبحً عمرو -  755

 مدتجات و اصول شراء و بٌع الحكومٌةو الوزارات وجمٌع العمارى والشهر الرسمٌة وؼٌر الرسمٌة الجهات امام الشركة وتمثٌل

 عمرو/ واالستاذ المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس راضى على عبدالعزٌز حسام/السٌد من لكل الخارج و الداحل فً الشركة

 من لكل الحسابات فتح و ونالبد مع التعامل. مدفردٌن او مجتمعٌن المدتدب والعضو االدارة مجلس عضو عبدالعزٌز دمحم صبحى

    22212519:  تارٌخ ، االدارة مجلس رئٌس من لكل فٌكون  والرهن االلتراض اما مدفردٌن المدتدب العضو و االدارة مجلس رئٌس

 2152   برلم

 المدتدب العضو و  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  الخشاب العزٌز عبد دمحم صبحً عمرو -  756

 و تاسٌسها فى االشتران او الشركات تاسٌس فى الشركة عن التولٌع حك لهما المدتدب العضو و االدرة مجلس لرئٌس و. مجتمعٌن

 او مجتمعٌن المالٌة الرلابة هٌئة و االستثمار هٌئة و التجارى السجل و العمارى الشهر من الجهات كافة امام ذلن و فسخها و تعدٌلها

 2152   برلم    22212519:  تارٌخ ،. مدفردٌن

 تحدٌد -2.  االدارة مجلس تشكٌل اعادة -1  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  بهى حمٌده دمحم الجلٌل عبد سعد -  757

 حرفوش السٌد خورشٌد الحمٌد عبد/  المهددس الشركة وتعهدات تعالدات على والتولٌع االدارة حك ٌملن -: ٌلى كما اختصاصاته

 ولطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات كافة امام الشركة باسم التعامل حك وله مدفردا المدتدب والعضو االدارة مجلس رئٌس

 على والتولٌع االلتراض بمافٌها والمصارؾ البدون مع التعامل صور كافة وكذلن اشكالهم بكافة والخاص العام والمطاعٌن االعمال

 16624   برلم    22212519:  تارٌخ ، وتحدٌد الشركة مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله والبٌع الشراء عمود كافة

 فى الؽٌر توكٌل فى الحك وله واجورهم مرتباتهم  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  بهى حمٌده دمحم الجلٌل عبد سعد -  758

 16624   برلم    22212519:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض او كل

 16624   برلم    22212519:  تارٌخ ،   ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  بهى حمٌده دمحم الجلٌل عبد سعد -  759

 7264   برلم    22212522:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دمحم احمد العزٌز عبد احمد -  762

 7264   برلم    22212522:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دمحم احمد العزٌز عبد احمد -  761

 لبلعضاء لتصبح الصبلحٌات تعدٌل(   مساهم)   ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دمحم احمد العزٌز عبد احمد -  762

 وحضور والرهن وااللتراض بالبدون وؼلمة الحسابات وفتح التجارى بالسجل السالؾ الحك ولهم مدفردٌن جمٌعا االدارة بمجلس

   برلم    22212522:  تارٌخ ، الشركة راسمال عن واالفراج مدفردٌن الشركة ماٌخص كل فى الجهات جمٌع امام المزاٌدات

7264 

:  تارٌخ ،(  بان رٌجٌدا)  والتؽلٌؾ للتعبئة المصرٌة شركة ٌمثل  فرع مدٌر  مساهمة شركة  الخالك عبد دمحم عاصم احمد -  763

 14142   برلم    22212522

 عبد احمد/  االستاذ تفوٌض -2.   االدارة مجلس تشكٌل اعادة -1  فرع مدٌر  مساهمة شركة  الخالك عبد دمحم عاصم احمد -  764

 بكافة والمٌام الشركة بإدارة المتعلمة السلطات كل بمباشرة المٌام فً  المعطى عبد الحى

 الرسمٌة وؼٌر والحكومٌة الرسمٌة الجهات وجمٌع الؽٌر أمام الشركة تمثٌل فً الحك ولسٌادته رضهاؼ لتحمٌك البلزمة األعمال

 الشٌكات على والتولٌع البدون من واإلٌداع والسحب وإؼبللها البدون كافة أمام والحسابات اإلعتمادات فتح فً الشركة عن والتولٌع

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، البدون كافة ولصالح أمام التولٌع وفً والتوثٌك العماري الشهر أمام والتولٌع

 واإللتراض اإلستدادة عمود كافة على الشركة عن دٌابة  فرع مدٌر  مساهمة شركة  الخالك عبد دمحم عاصم احمد -  765



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العمود كافة على الشركة عن والتولٌع والعمارٌة التجارٌة أدواعها بكافة والرهون والبٌع والجدولة والتسوٌات اإلئتمادٌة والتسهٌبلت

 وإستئجار وتؤجٌر وشراء بٌع من والدهائٌة اإلبتدائٌة  ادواعها بكافة العمود كافة على الشركة عن والتولٌع الشركة بإدارة المتعلمة

 عمود على والتولٌع لئللؽاء لابلة ؼٌر  رسمٌة توكٌبلت إصدار فً الحك ولسٌادته الشركات وتؤسٌس السٌارات وشراء بٌع وعمود

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، واصدار الؽٌر وكفالة والدٌن الحوالة

 العماري الشهر أمام ذلن علً والتولٌع البدون لصالح التوكٌبلت  فرع مدٌر  مساهمة شركة  الخالك عبد دمحم عاصم احمد -  766

 فً الحك ولسٌادته والتوثٌك

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، الجهات جمٌع أمام ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر وتفوٌض توكٌل

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، الماهرة  فرع مدٌر  مساهمة شركة  الخالك عبد دمحم عاصم احمد -  767

 للتعبئة المصرٌة شركة ٌمثل  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد المعطى عبد الحى عبد احمد -  768

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ،(  بان رٌجٌدا)  والتؽلٌؾ

.   االدارة مجلس تشكٌل اعادة -1  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد المعطى عبد الحى عبد احمد -  769

 بكافة والمٌام الشركة بإدارة المتعلمة السلطات كل بمباشرة المٌام فً  المعطى عبد الحى عبد احمد/  االستاذ تفوٌض -2

 الرسمٌة وؼٌر والحكومٌة الرسمٌة الجهات وجمٌع الؽٌر أمام الشركة تمثٌل فً الحك ولسٌادته ؼرضها لتحمٌك البلزمة األعمال

 الشٌكات على والتولٌع البدون من واإلٌداع والسحب وإؼبللها البدون كافة أمام والحسابات اإلعتمادات فتح فً الشركة عن والتولٌع

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، البدون كافة ولصالح أمام التولٌع وفً والتوثٌك العماري الشهر أمام والتولٌع

 عمود كافة على الشركة عن دٌابة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد المعطى عبد الحى عبد احمد -  772

 واإللتراض اإلستدادة

 العمود كافة على الشركة عن والتولٌع والعمارٌة التجارٌة أدواعها بكافة والرهون والبٌع والجدولة والتسوٌات اإلئتمادٌة والتسهٌبلت

 وإستئجار وتؤجٌر وشراء بٌع من والدهائٌة اإلبتدائٌة  ادواعها بكافة العمود كافة على الشركة عن والتولٌع الشركة بإدارة المتعلمة

 عمود على والتولٌع لئللؽاء لابلة ؼٌر  رسمٌة توكٌبلت إصدار فً الحك ولسٌادته الشركات وتؤسٌس السٌارات وشراء بٌع وعمود

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، واصدار الؽٌر وكفالة والدٌن الحوالة

 والتولٌع البدون لصالح التوكٌبلت  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد المعطى عبد الحى عبد احمد -  771

 فً الحك ولسٌادته والتوثٌك العماري الشهر أمام ذلن علً

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، الجهات جمٌع أمام ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر وتفوٌض توكٌل

    22212522:  تارٌخ ، الماهرة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  احمد المعطى عبد الحى عبد احمد -  772

 14142   برلم

 هذا فى مدفردا وله الؽٌر مع عبللتها فى الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد محمود دمحم عادل دمحم -  773

 التدفٌذٌة الئحته أو المادون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما بؤسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد

 .العامة للجمعٌة

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً الحك( مدفردا) وللمدٌر

 وكافة حسابات حوفت واٌداع سحب من والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال ولطاع

 15335   برلم    22212522:  تارٌخ ، والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل صور

 االلتراض وحك المال راس عن واالفراج الشٌكات علً والتولٌع  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد محمود دمحم عادل دمحم -  774

 وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود علً التولٌع الحك له وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والرهن

 حك وله ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكبلء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله العمارٌة

 التى والصفمات والمشارطات العمود كافة وابرام والتجارٌة االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض

   برلم    22212522:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك

15335 

 فً مدفردا ولـه الؽٌر مع عبللتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم على الدمرداش المدعم عبد ٌاسر -  775

 التدفٌذٌة الئحته أو المادون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 .العامة للجمعٌة

 وأمام الؽٌر مع عبللتها فً الشركه تمثٌل فً مدفردا الحك له لٌكون   دمحم على الدمرداش عبدالمدعم ٌاسر/  االستاذ الشركة وللمدٌر

  الحك وله بإسمها والتعامل الشركه إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً وله المضاء

 16617   برلم    22212522:  تارٌخ ، الحكومٌه الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً

 فً مدفردا ولـه الؽٌر مع عبللتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم على الدمرداش المدعم عبد ٌاسر -  776

 التدفٌذٌة الئحته أو المادون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 .العامة للجمعٌة

 وأمام الؽٌر مع عبللتها فً الشركه تمثٌل فً مدفردا الحك له لٌكون   دمحم على الدمرداش معبدالمدع ٌاسر/  االستاذ الشركة وللمدٌر

  الحك وله بإسمها والتعامل الشركه إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً وله المضاء

 16617   برلم    22212522:  تارٌخ ، الحكومٌه الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فً

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وؼٌر  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم على الدمرداش المدعم عبد ٌاسر -  777

 وكذلن العماري الشهر أمام والتولٌع علٌها التارٌخ واثبات اإلٌجار عمود على التولٌع وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال

 وتمثٌل العماري الشهر امام واشهارها علٌها والتصدٌك الشركات وعمود العماري الشهر أمام الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع

 السجل أمام والتولٌع لبلستثمار العامة والهٌئة المال لسوق العامة والهٌئة الشركات مصلحة خاصة الحكومٌة الجهات امام الشركة

 16617   برلم    22212522:  تارٌخ ، والهٌئه الصداعٌه للتدمٌه العامه والهٌئه التجارٌه والؽرفه التجاري

 ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وؼٌر  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم على الدمرداش المدعم عبد ٌاسر -  778

 وكذلن العماري الشهر أمام والتولٌع علٌها التارٌخ واثبات اإلٌجار عمود على التولٌع وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع األعمال

 وتمثٌل العماري الشهر امام واشهارها علٌها والتصدٌك الشركات وعمود العماري الشهر أمام الشركات تؤسٌس عمود على التولٌع

 السجل أمام والتولٌع لبلستثمار العامة والهٌئة المال لسوق العامة والهٌئة الشركات مصلحة خاصة الحكومٌة الجهات امام الشركة

 16617   برلم    22212522:  تارٌخ ، والهٌئه الصداعٌه للتدمٌه العامه والهٌئه التجارٌه والؽرفه التجاري

 العامة والهٌئة والواردات الصادرات على للرلابه العامه  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم على الدمرداش المدعم عبد ٌاسر -  779

 التجاره تدمٌة جهاز امام والتعامل والبداء للتشٌٌد المصري االتحاد و العمل مكاتب و ادواعها كافة التامٌدات و االجتماعٌة للتامٌدات

 جمٌع مع التعامل وكذلن دراجاتها بجمٌع التجارٌه العبلمات واشهار تسجٌل فً التجارٌه للعبلمات العامه االداره وامام الداخلٌه

 وإستصدار الشٌكات على والتولٌع الشٌكات وإصدار وؼلمها حسابات وفتح والتراض ورهن واٌداع سحب من والمصارؾ البدون

 16617   برلم    22212522:  تارٌخ ، جمٌع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات

 العامة هٌئةوال والواردات الصادرات على للرلابه العامه  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم على الدمرداش المدعم عبد ٌاسر -  782

 التجاره تدمٌة جهاز امام والتعامل والبداء للتشٌٌد المصري االتحاد و العمل مكاتب و ادواعها كافة التامٌدات و االجتماعٌة للتامٌدات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 جمٌع مع التعامل وكذلن دراجاتها بجمٌع التجارٌه العبلمات واشهار تسجٌل فً التجارٌه للعبلمات العامه االداره وامام الداخلٌه

 وإستصدار الشٌكات على والتولٌع الشٌكات وإصدار وؼلمها حسابات وفتح والتراض ورهن واٌداع سحب من والمصارؾ البدون

 16617   برلم    22212522:  تارٌخ ، جمٌع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات

 على التولٌع حك له وكذلن ، ألصى حد بدون البدون  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم على الدمرداش المدعم عبد ٌاسر -  781

 المتعلمه المخالفات شهادات وإستصدار وترخٌصها والسٌارات واألراضً العمارٌه وممتلكاتها الشركه ألصول والبٌع الشراء عمود

 فً الحك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكبلء مستخدمً وعزل تعٌٌن حك وله التموٌلً التؤجٌر عمود على والتولٌع بها

 كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل وحك أؼراضها، وضمن الشركه بإسم ذلن وكل التجارٌه والصفمات والمشارطات العمود كافة إبرام

 16617   برلم    22212522:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو

 على التولٌع حك له وكذلن ، ألصى حد بدون البدون  ٌرمد  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم على الدمرداش المدعم عبد ٌاسر -  782

 المتعلمه المخالفات شهادات وإستصدار وترخٌصها والسٌارات واألراضً العمارٌه وممتلكاتها الشركه ألصول والبٌع الشراء عمود

 فً الحك وله وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكبلء مستخدمً وعزل تعٌٌن حك وله التموٌلً التؤجٌر عمود على والتولٌع بها

 كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل وحك أؼراضها، وضمن الشركه بإسم ذلن وكل التجارٌه والصفمات والمشارطات العمود كافة إبرام

 16617   برلم    22212522:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو

 فً مدفردا ولـه الؽٌر مع عبللتها فً الشركة المدٌر ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم على الدمرداش المدعم عبد ٌاسر -  783

 التدفٌذٌة الئحته أو المادون أو الشركة عمد صراحة به أحتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 .العامة للجمعٌة

 وأمام الؽٌر مع عبللتها فً الشركه تمثٌل فً مدفردا الحك له لٌكون  دمحم على الدمرداش عبدالمدعم ٌاسر/  االستاذ الشركة وللمدٌر

 ولضمن الشركة باسم التعامل فً مدفردا الحك وله بإسمها والتعامل الشركه إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً وله المضاء

 16572   برلم    22212522:  تارٌخ ، الجهات جمٌع أمام أؼراضها

 األعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم على الدمرداش المدعم عبد ٌاسر -  784

 التولٌع وكذلن العماري الشهر أمام والتولٌع علٌها التارٌخ واثبات اإلٌجار عمود على التولٌع وكذلن أشكالهم بكافة الخاص والمطاع

 امام وتمثٌلً العماري الشهر امام واشهارها علٌها والتصدٌك الشركات وعمود العماري الشهر أمام الشركات تؤسٌس عمود على

 التجاري السجل أمام والتولٌع لبلستثمار العامة والهٌئة المال لسوق العامة والهٌئة الشركات مصلحة خاصة الحكومٌة الجهات

 16572   برلم    22212522:  تارٌخ ، والهٌئه الصداعٌه للتدمٌه العامه والهٌئه التجارٌه والؽرفه

 العامة والهٌئة والواردات الصادرات على للرلابه العامه  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم على الدمرداش المدعم عبد ٌاسر -  785

 التجاره تدمٌة جهاز امام والتعامل والبداء للتشٌٌد المصري االتحاد و العمل مكاتب و ادواعها كافة التامٌدات و االجتماعٌة للتامٌدات

 جمٌع مع التعامل وكذلن دراجاتها بجمٌع التجارٌه العبلمات واشهار تسجٌل فً التجارٌه للعبلمات العامه االداره وامام الداخلٌه

 وإستصدار الشٌكات على والتولٌع الشٌكات وإصدار وؼلمها حسابات وفتح والتراض ورهن واٌداع سحب من والمصارؾ البدون

 16572   برلم    22212522:  تارٌخ ، جمٌع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات

 التولٌع حك مدفردا له وكذلن ، ألصى حد بدون البدون  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم على الدمرداش المدعم عبد ٌاسر -  786

 المخالفات شهادات وإستصدار وترخٌصها والسٌارات واألراضً العمارٌه وممتلكاتها الشركه ألصول والبٌع الشراء عمود على

 وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكبلء مستخدمً وعزل تعٌٌن حك مدفردا وله التموٌلً التؤجٌر عمود على والتولٌع بها المتعلمه

 أو توكٌل وحك أؼراضها، وضمن كهالشر بإسم ذلن وكل التجارٌه والصفمات والمشارطات العمود كافة إبرام فً مدفردا الحك وله

 16572   برلم    22212522:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض

 المدٌرٌن محدده،،،،ٌمثل ؼٌر لمده وظائفهم المدٌرٌن وٌباشر  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم دمحم الحمٌد عبد دمحم ولٌد -  787

 ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركه الداره السلطات اوسع الصدد هذا فى مدفردن او مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عبللتهم فى الشركه

 ضمن الداخله والمعامبلت العمود كافه اجراء ولهم.العامه للجمعٌه التدفٌذٌه الئحته او المادون او الشركه عمد صراحه به احتفظ

 ودفع ولبض ومكافؤتهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ومستخدمى وكبلء وعزل وولؾ تعٌٌن االخص وعلى الشركه ؼرض

 16923   برلم    22212522:  تارٌخ ، االذدٌه السددات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المدٌرٌن محدده،،،،ٌمثل ؼٌر لمده وظائفهم المدٌرٌن وٌباشر  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  كمبال على ابراهٌم دمحم بسدت -  788

 ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركه الداره السلطات اوسع الصدد هذا فى مدفردن او مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عبللتهم فى الشركه

 ضمن الداخله والمعامبلت العمود كافه اجراء ولهم.العامه للجمعٌه التدفٌذٌه الئحته او المادون او الشركه عمد صراحه به احتفظ

 ودفع ولبض ومكافؤتهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ومستخدمى وكبلء وعزل وولؾ تعٌٌن االخص وعلى الشركه ؼرض

 16923   برلم    22212522:  تارٌخ ، االذدٌه السددات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافه

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود جمٌع وابرام جارٌهالت  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم دمحم الحمٌد عبد دمحم ولٌد -  789

 وااللتراض والمبادالت والمشترٌات والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك ولهم باالجل او بالدمد الشركه بمعامبلت

 والبدون الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الهٌئات جمٌع مع والتعامل بالبدون اعتمادات بها المفتوح ؼٌر والمورض االعتمادات بطرٌك

 الحسابات وؼبك وفتح الشٌكات على والتولٌع واالٌداع كالسحب المالٌه المعامبلت من دوع باى المالٌه والهٌئات والمصارؾ

 16923   برلم    22212522:  تارٌخ ، التجارٌه المحبلت وبٌع الشركه راسمال عن واالفراج

 التى والصفمات والمشارطات العمود جمٌع وابرام التجارٌه  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  كمبال على ابراهٌم دمحم بسدت -  792

 والمبادالت والمشترٌات والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك ولهم باالجل او بالدمد الشركه بمعامبلت تتعلك

 الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الهٌئات جمٌع مع والتعامل بالبدون اعتمادات بها توحالمف ؼٌر والمورض االعتمادات بطرٌك وااللتراض

 الحسابات وؼبك وفتح الشٌكات على والتولٌع واالٌداع كالسحب المالٌه المعامبلت من دوع باى المالٌه والهٌئات والمصارؾ والبدون

 16923   برلم    22212522:  تارٌخ ، التجارٌه المحبلت وبٌع الشركه راسمال عن واالفراج

 فى االشتران وكذلن والرهون والسٌارات والمدموالت والعمارات  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  دمحم دمحم الحمٌد عبد دمحم ولٌد -  791

 الؽٌر توكٌل حك ولهم بها تتعامل التى بالصفه مشفوعا المدٌرٌن ولعه اذا اال للشركه ملزما التصرؾ ٌكون وال االخرى المإسسات

 16923   برلم    22212522:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى

 االشتران وكذلن والرهون والسٌارات والمدموالت والعمارات  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  كمبال على ابراهٌم دمحم بسدت -  792

 توكٌل حك ولهم بها تتعامل التى بالصفه مشفوعا المدٌرٌن ولعه اذا اال للشركه ملزما التصرؾ ٌكون وال االخرى المإسسات فى

 16923   برلم    22212522:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر

 مجتمعٌن)   ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة المدٌران ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد هللا عبد رمزى احمد -  793

 أو المادون أو الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى(  مدفردٌن او

 الجهات جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركه باسم التعامل حك مدفردان او مجتمعان وللمدٌران العامة للجمعٌة التدفٌذٌة الئحته

 والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافه الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه

 6517   برلم    22212522:  تارٌخ ، وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من

 وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  همام على الحمٌد عبد ممدوح دمحم -  794

 الشركه باسم ذلن وكل البدن فى المودع المال راس عن واالفراج السحب وحك والمصارؾ البدون مع التعامل صور وكافه الضمان

 العمارٌه وممتلكاتها الشركه الصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فى الحك ولهما   اؼراضها وضمن

 مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكبلء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى والحك ولصالحها الشركه باسم والمدموالت والسٌارات واالراضى

 6517   برلم    22212522:  تارٌخ ، االذدٌه السددات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهما واجورهم

 وكافه الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وؼلك  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد هللا عبد رمزى احمد -  795

 وضمن الشركه باسم ذلن وكل البدن فى المودع المال راس عن واالفراج السحب وحك والمصارؾ البدون مع التعامل صور

 االراضىو العمارٌه وممتلكاتها الشركه الصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فى الحك ولهما   اؼراضها

 ولهما واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكبلء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى والحك ولصالحها الشركه باسم والمدموالت والسٌارات

 6517   برلم    22212522:  تارٌخ ، االذدٌه السددات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك

 والصفمات والمشارطات العمود كافه وابرام والتجارٌه  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  همام على الحمٌد عبد ممدوح دمحم -  796

    22212522:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما باالجل او بالدمد الشركه بمعامبلت تتعلك التى

 6517   برلم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التى والصفمات والمشارطات العمود كافه وابرام والتجارٌه  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد هللا عبد رمزى احمد -  797

    22212522:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما باالجل او بالدمد الشركه بمعامبلت تتعلك

 6517   برلم

 واإللتراض اإلستدادة عمود كافة على الشركة عن دٌابة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  معوض محمود على ابراهٌم -  798

 العمود كافة على الشركة عن والتولٌع والعمارٌة التجارٌة أدواعها بكافة والرهون والبٌع والجدولة والتسوٌات اإلئتمادٌة والتسهٌبلت

 وإستئجار وتؤجٌر وشراء بٌع من والدهائٌة اإلبتدائٌة  ادواعها بكافة العمود كافة على الشركة عن والتولٌع الشركة بإدارة المتعلمة

 عمود على والتولٌع لئللؽاء لابلة ؼٌر  رسمٌة توكٌبلت إصدار فً الحك ولسٌادته الشركات وتؤسٌس السٌارات وشراء بٌع وعمود

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، واصدار الؽٌر وكفالة والدٌن الحوالة

 واإللتراض اإلستدادة عمود كافة على الشركة عن دٌابة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد توفٌك اشرؾ احمد -  799

 العمود كافة على الشركة عن والتولٌع والعمارٌة التجارٌة أدواعها بكافة والرهون والبٌع والجدولة والتسوٌات اإلئتمادٌة والتسهٌبلت

 وإستئجار وتؤجٌر وشراء بٌع من والدهائٌة اإلبتدائٌة  ادواعها بكافة العمود كافة على الشركة عن والتولٌع الشركة بإدارة المتعلمة

 عمود على والتولٌع لئللؽاء لابلة ؼٌر  رسمٌة توكٌبلت إصدار فً الحك ولسٌادته الشركات وتؤسٌس السٌارات وشراء بٌع وعمود

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، واصدار الؽٌر وكفالة والدٌن الحوالة

 اإلستدادة عمود كافة على الشركة عن دٌابة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الداصر عبد على فاروق الدٌن صبلح -  822

 واإللتراض

 العمود كافة على الشركة عن والتولٌع والعمارٌة التجارٌة أدواعها بكافة والرهون والبٌع والجدولة والتسوٌات اإلئتمادٌة والتسهٌبلت

 وإستئجار وتؤجٌر وشراء بٌع من والدهائٌة اإلبتدائٌة  ادواعها بكافة العمود كافة على الشركة عن والتولٌع الشركة بإدارة المتعلمة

 عمود على والتولٌع لئللؽاء لابلة ؼٌر  رسمٌة توكٌبلت إصدار فً الحك ولسٌادته الشركات وتؤسٌس السٌارات وشراء بٌع وعمود

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، واصدار الؽٌر لةوكفا والدٌن الحوالة

 الشهر أمام ذلن علً والتولٌع البدون لصالح التوكٌبلت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  معوض محمود على ابراهٌم -  821

 فً الحك ولسٌادته والتوثٌك العماري

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، الجهات جمٌع أمام ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر وتفوٌض توكٌل

 الشهر أمام ذلن علً والتولٌع البدون لصالح التوكٌبلت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد توفٌك اشرؾ احمد -  822

 فً الحك ولسٌادته والتوثٌك العماري

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، الجهات جمٌع أمام ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر وتفوٌض توكٌل

 أمام ذلن علً والتولٌع البدون لصالح التوكٌبلت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الداصر عبد على فاروق الدٌن صبلح -  823

 فً الحك ولسٌادته والتوثٌك العماري الشهر

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، الجهات جمٌع أمام ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر وتفوٌض توكٌل

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، الماهرة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  معوض محمود على ابراهٌم -  824

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، الماهرة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد توفٌك اشرؾ احمد -  825



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   برلم    22212522:  تارٌخ ، الماهرة  ادارة مجلس عضو  مساهمة ةشرك  الداصر عبد على فاروق الدٌن صبلح -  826

14142 

 7264   برلم    22212522:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم احمد العزٌز عبد هشام اسماعٌل -  827

 7264   برلم    22212522:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌم دمحم عبدالبله سلٌم -  828

 7264   برلم    22212522:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد العزٌز عبد احمد عبدالعزٌز -  829

 7264   برلم    22212522:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم احمد العزٌز عبد هشام اسماعٌل -  812

 7264   برلم    22212522:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌم دمحم عبدالبله سلٌم -  811

 7264   برلم    22212522:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد العزٌز عبد احمد عبدالعزٌز -  812

 لبلعضاء لتصبح الصبلحٌات تعدٌل(   مساهم)   ادارة مجلس عضو  مساهمة ركةش  دمحم احمد العزٌز عبد هشام اسماعٌل -  813

 وحضور والرهن وااللتراض بالبدون وؼلمة الحسابات وفتح التجارى بالسجل السالؾ الحك ولهم مدفردٌن جمٌعا االدارة بمجلس

   برلم    22212522:  تارٌخ ، الشركة راسمال عن واالفراج مدفردٌن الشركة ماٌخص كل فى الجهات جمٌع امام المزاٌدات

7264 

 االدارة بمجلس لبلعضاء لتصبح الصبلحٌات تعدٌل(   مساهم)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سلٌم دمحم عبدالبله سلٌم -  814

 امام المزاٌدات وحضور والرهن وااللتراض بالبدون وؼلمة الحسابات وفتح التجارى بالسجل السالؾ الحك ولهم مدفردٌن جمٌعا

 7264   برلم    22212522:  تارٌخ ، الشركة راسمال عن واالفراج مدفردٌن الشركة ماٌخص كل فى الجهات جمٌع

 لبلعضاء لتصبح الصبلحٌات تعدٌل(   مساهم)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد العزٌز عبد احمد عبدالعزٌز -  815

 وحضور والرهن وااللتراض بالبدون وؼلمة الحسابات وفتح التجارى بالسجل السالؾ الحك ولهم مدفردٌن جمٌعا االدارة بمجلس

   برلم    22212522:  تارٌخ ، الشركة راسمال عن واالفراج مدفردٌن الشركة ماٌخص كل فى الجهات جمٌع امام المزاٌدات

7264 

 6517   برلم    22212522:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  همام على الحمٌد عبد ممدوح دمحم -  816

 6517   برلم    22212522:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  احمد هللا عبد رمزى احمد -  817

)   ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة المدٌران ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  همام على الحمٌد عبد ممدوح دمحم -  818

 أو الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى(  مدفردٌن او مجتمعٌن

 جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركه باسم التعامل حك مدفردان او مجتمعان وللمدٌران العامة للجمعٌة التدفٌذٌة الئحته أو المادون

 البدون جمٌع مع التعامل وكذلن اشكالهم بكافه الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه الجهات

 6517   برلم    22212522:  تارٌخ ، وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع سحب من والمصارؾ

 ،(  بان رٌجٌدا)  والتؽلٌؾ للتعبئة المصرٌة شركة ٌمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  معوض محمود على ابراهٌم -  819

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ

 ،(  بان رٌجٌدا)  والتؽلٌؾ للتعبئة المصرٌة شركة ٌمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد توفٌك اشرؾ احمد -  822

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ

 رٌجٌدا)  والتؽلٌؾ للتعبئة المصرٌة شركة ٌمثل  ادارة مجلس عضو  ساهمةم شركة  الداصر عبد على فاروق الدٌن صبلح -  821

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ،(  بان

/  االستاذ تفوٌض -2.   االدارة مجلس تشكٌل اعادة -1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  معوض محمود على ابراهٌم -  822

 بكافة والمٌام الشركة بإدارة المتعلمة السلطات كل بمباشرة المٌام فً  المعطى عبد الحى عبد احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الرسمٌة وؼٌر والحكومٌة الرسمٌة الجهات وجمٌع الؽٌر أمام الشركة تمثٌل فً الحك ولسٌادته ؼرضها لتحمٌك البلزمة األعمال

 الشٌكات على والتولٌع البدون من واإلٌداع والسحب وإؼبللها البدون كافة أمام والحسابات اإلعتمادات فتح فً الشركة عن والتولٌع

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، البدون كافة ولصالح أمام التولٌع وفً والتوثٌك العماري الشهر أمام والتولٌع

 احمد/  االستاذ تفوٌض -2.   االدارة مجلس تشكٌل اعادة -1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد توفٌك اشرؾ احمد -  823

 بكافة والمٌام الشركة بإدارة المتعلمة السلطات كل بمباشرة المٌام فً  المعطى عبد الحى عبد

 الرسمٌة وؼٌر والحكومٌة الرسمٌة الجهات وجمٌع الؽٌر أمام الشركة تمثٌل فً الحك ولسٌادته ؼرضها لتحمٌك البلزمة األعمال

 الشٌكات على والتولٌع البدون من واإلٌداع والسحب وإؼبللها البدون كافة مأما والحسابات اإلعتمادات فتح فً الشركة عن والتولٌع

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، البدون كافة ولصالح أمام التولٌع وفً والتوثٌك العماري الشهر أمام والتولٌع

 تفوٌض -2.   االدارة مجلس تشكٌل اعادة -1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الداصر عبد على فاروق الدٌن صبلح -  824

 بكافة والمٌام الشركة بإدارة المتعلمة السلطات كل بمباشرة المٌام فً  المعطى عبد الحى عبد احمد/  االستاذ

 الرسمٌة وؼٌر والحكومٌة الرسمٌة الجهات وجمٌع الؽٌر أمام الشركة تمثٌل فً الحك ولسٌادته ؼرضها لتحمٌك البلزمة األعمال

 الشٌكات على والتولٌع البدون من واإلٌداع والسحب وإؼبللها البدون كافة أمام والحسابات اإلعتمادات فتح فً الشركة عن والتولٌع

 14142   برلم    22212522:  تارٌخ ، البدون كافة ولصالح أمام التولٌع وفً والتوثٌك العماري الشهر أمام والتولٌع

-1-1 من تبدا سدوات ثبلث لمدة االدارة مجلس مدة تجدٌد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  هللا جاد  فرج دمحم هبللٌه -  825

 الخاصة والمدمولة الثابتة االصول وشراء بٌع عمود على التولٌع فى االدارة مجلس رئٌس حك اضافه.  2222-12-31 حتى 2222

 العامة والهٌئة العمارى والشهر فروعها بكافة المصرٌة الضرائب مصلحة امام عدها بالدٌابة والتولٌع الشركة وتمثٌل بالشركة

 هى كما مسبما له الممدوحة الصبلحٌات بالى تبمى ان على الحكومٌة الجهات وكافة االجتماعٌة للتامٌدات العامة والهٌئة لبلستثمار

 1644   برلم    22212522:  تارٌخ ،.  التجارى بالسجل

 

 7264   برلم    22212522:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سلٌم دمحم عبدالبله سالمان -  826

 7264   برلم    22212522:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سلٌم دمحم عبدالبله سالمان -  827

 بمجلس لبلعضاء لتصبح الصبلحٌات تعدٌل(   مساهم)   ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سلٌم دمحم عبدالبله سالمان -  828

 المزاٌدات وحضور والرهن وااللتراض بالبدون وؼلمة الحسابات وفتح التجارى بالسجل السالؾ الحك ولهم مدفردٌن جمٌعا االدارة

 7264   برلم    22212522:  تارٌخ ، الشركة راسمال عن واالفراج مدفردٌن الشركة ماٌخص كل فى الجهات جمٌع امام

 الرسمٌة الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  829

 المتضامدٌن الشرٌكٌن وٌمثل مدفردٌن او مجتمعٌن فهمى كمال سمٌر احمد والشرٌن الفتاح عبد فهمى كمال سمٌر الشرٌن من لكبل

 والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى اومدفردٌن مجتمعٌن ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة مدفردٌن او مجتمعٌن

 على التولٌع حك مجتمعٌن ولهما والخاص العام االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع مع باسمها

 1682   برلم    22212522:  تارٌخ ، والمدموالت للعمارات والرهن والشراء البٌع عمود

 الرسمٌة الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  832

 المتضامدٌن الشرٌكٌن وٌمثل مدفردٌن او مجتمعٌن فهمى كمال سمٌر احمد والشرٌن الفتاح عبد فهمى كمال سمٌر الشرٌن من لكبل

 والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى اومدفردٌن مجتمعٌن ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة مدفردٌن او مجتمعٌن

 على التولٌع حك مجتمعٌن ولهما والخاص العام االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع مع باسمها

 1682   برلم    22212522:  تارٌخ ، والمدموالت للعمارات والرهن والشراء البٌع عمود



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الرسمٌة الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  831

 المتضامدٌن الشرٌكٌن وٌمثل مدفردٌن او مجتمعٌن فهمى كمال سمٌر احمد والشرٌن الفتاح عبد فهمى كمال سمٌر الشرٌن من لكبل

 والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى اومدفردٌن مجتمعٌن ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة مدفردٌن او مجتمعٌن

 على التولٌع حك مجتمعٌن ولهما والخاص العام االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع مع باسمها

 1682   برلم    22212522:  تارٌخ ، والمدموالت للعمارات والرهن والشراء البٌع عمود

 العمارى الشهر امام الشركة والؼراض الشركة باسم وؼٌرها  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  832

 البدون مع المالٌة المعامبلت من دوع واى والمرض االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على التولٌع فى الحك مدفردٌن او مجتمعٌن ولهما

 حك لهم كما مجتمعٌن الشٌكات على التولٌع حك لهما ان كما الحسابات وؼلك وفتح واالٌداع كالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ

 ، الموصى الشرٌن عدا فٌما.  ذكره ماسبك بعض او كل فى الؽٌر توكٌل او تفوٌض فى الحك ولهما مدفردٌن او مجتمعٌن الؽٌر كفالة

 1682   برلم    22212522:  تارٌخ

 العمارى الشهر امام الشركة والؼراض الشركة باسم وؼٌرها  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  833

 البدون مع المالٌة المعامبلت من دوع واى والمرض االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على التولٌع فى الحك مدفردٌن او مجتمعٌن ولهما

 حك لهم كما مجتمعٌن الشٌكات على التولٌع حك لهما ان كما الحسابات وؼلك وفتح واالٌداع كالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ

 ، الموصى الشرٌن عدا فٌما.  ذكره ماسبك بعض او كل فى الؽٌر توكٌل او تفوٌض فى الحك ولهما مدفردٌن او مجتمعٌن الؽٌر كفالة

 1682   برلم    22212522:  تارٌخ

 العمارى الشهر امام الشركة والؼراض الشركة باسم وؼٌرها  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  834

 البدون مع المالٌة المعامبلت من دوع واى والمرض ٌةاالئتماد التسهٌبلت عمود على التولٌع فى الحك مدفردٌن او مجتمعٌن ولهما

 حك لهم كما مجتمعٌن الشٌكات على التولٌع حك لهما ان كما الحسابات وؼلك وفتح واالٌداع كالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ

 ، الموصى الشرٌن عدا فٌما.  ذكره ماسبك بعض او كل فى الؽٌر توكٌل او تفوٌض فى الحك ولهما مدفردٌن او مجتمعٌن الؽٌر كفالة

 1682   برلم    22212522:  تارٌخ

 .  ثالثة لفترة الحالً االدارة لمجلس تجدٌد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حمده حسن سبلمه عبدالمدعم -  835

 االدارة مجلس اعضاء/  للسادة الممدوحة الصبلحٌة ذات اعتماد تؽٌروكذا دون هم كما ثالثة لفترة الحالً االدارة لمجلس تجدٌد اعتماد

 -:كاالتً وهً 25/23/2214 فً اعتماها والسابك

 والتولٌع الشركة تمثٌل حك وله االدارة مجلس رئٌس - حمده حسن سبلمه المدعم عبد للسٌد( 1) الشركة عن االدارة حك له من-1

 والمشروعات البحرٌة لبلعمال العالمٌة الشركة باسم وؼٌرها والمدموالت للعمارات والمعاوضة والرهن والبٌع الشراء عمود علً

 6332   برلم    22212523:  تارٌخ ، وألؼراض الكبري

 الجهات امام والتوثٌك العماري الشهر امام الشركة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حمده حسن سبلمه عبدالمدعم -  836

 من دوع واي والرهدوالمرض االئتمادٌة التسهٌبلت عمود علً والتولٌع والخاص العام االعمال ولطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 حك وله ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر توكٌل حك وله واالٌداع كالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع المالٌة المعامبلت

 به احتفظ ما عدا فٌما الشركة باسم والتعامل الشركة ألدارة السلطات اوسع هذا فً ولها الؽٌر مع عبللتها فً الشركة تمثٌل توكٌل

 6332   برلم    22212523:  تارٌخ ، للجمعٌة التدفٌذٌة الئحته او اوالمادون الشركة عمد صراحة

 والمعامبلت العمود كافة ابرام فً الحك وله العامة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حمده حسن سبلمه عبدالمدعم -  837

 الشركة اؼراض دطاق فً فٌه والتصرؾ المال راس عن االفراج فً الحك وله الشركة ؼرض حدود فً والصفمات كاتوالمشار

 والمالٌة المصرفٌة والمعامبلت الشٌكات جمٌع علً مدفردا والتولٌع وؼلمها ادواعها اختبلؾ علً بالبدون الحسابات فتح فً الحك وله

 تراها جهة اي من او البدون من االلتراض فً الحك وله والؽائها وتعدٌلها المستددٌة االعتمادات وفتح بالبدون واالٌداع والسحب

 6332   برلم    22212523:  تارٌخ ، والبدل والشطب الرهن فً الحك وله اؼراضها ولتحمٌك الشركة لصالح

 علً والتولٌع والشراء البٌع فً الحك وله والمماٌضة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حمده حسن سبلمه عبدالمدعم -  838

 حك وله الشركة اؼراض حدود فً المخالصات واعطاء واخذ وبالٌها االثمان ولبض دفع وفً والدهائٌة االبتدائٌة العمود ادواع كافة

 التجاري والسجل التجارٌة الؽرفة مع التعامل فً الشركة تمثٌل فً الحك وله مدمولة او الثابتة الشركة اصول من اصل اي بٌع فً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وجمٌع العمل ومكتب درجاتها باختبلؾ والمحاكم الطعن ولجان الضرائب ومصلحة الجمارن ومصلحة االجتماعٌة والتامٌدات

 6332   برلم    22212523:  تارٌخ ، المرار هذا فً تحدٌدا ذكرها ٌرد لم التً الحكومٌة والهٌئات الجهات

 جمٌع فً عدها لٌدوب الؽٌر توكٌل او تفوٌض حك وله  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حمده حسن سبلمه عبدالمدعم -  839

 6332   برلم    22212523:  تارٌخ ،. اعبله ذكرها سبك التً الصبلحٌات بعض او كل

 الدكتور السٌد االدارة مجلس رئٌس لصبلحٌات ٌضاؾ  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سعد على عدلى دمحم عادل دمحم -  842

 البدون كافة امام ادواعها بكافة والشركات الفردٌة والمدشات االفراد من الؽٌر كفالة حك مدفردا سعد على عدلى دمحم عادل دمحم/ 

 5227   برلم    22212523:  تارٌخ ، ذلن ٌخص فٌما البدون امام والتولٌع

 من سدوات ثبلث لمده االدارة مجلس عضوٌة مده تجدٌد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الفخرادى حامد  عبده  جمٌل -  841

 4416   برلم    22212523:  تارٌخ ، التجارى بالسجل التاشٌر تارٌخ

 االختصاصات فى والتفوٌض التولٌع حك مدح  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجارم حسٌن حمدى اشرؾ -  842

 فى السلطات واوسع الصبلحٌات كافة ذلن فى وله(  االدارة مجلس رئٌس)  الجارم حسٌن حمدى اشرؾ/  للسٌد ٌكون والصبلحٌات

 باسم حسابات فتح من والبدون والشركات واالشخاص والحكومٌة الرسمٌة الجهات كافه مع الشركه باسم والتعامل الشركه ادارة

 البدون جمٌع امام وذلن الضمان  خطابات وفتح ٌالبدون االعتمادات التولٌع وحك  الشٌكات على والتولٌع والصرؾ واالٌداع الشركة

 17231   برلم    22212523:  تارٌخ ، بها مفتوح والؽٌر االعتمادات بطرٌك االلتراض وحك الشركه باسم وذلن والمصارؾ

 واجراء شركةال دشاط لمباشرة ماٌلزم وكافه اعتمادات  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجارم حسٌن حمدى اشرؾ -  843

 مرتباتهم وتحدٌد الشركه مستخدمى وعزل وولؾ تعٌٌن االخص وعلى الشركه ؼرض ضمن الداخله والمعامبلت العمود كافة

 فى وذلن والمشارطات العمود كافة واجراء والتجارٌة االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتولٌع المبالػ كافة ودفع ولبض ومكافاتهم

 واالراضى العمارٌة وممتلكاها الشركة الصول والبٌع الرهن حك اما الشركه اصول شراء حك له ٌكون كما الشركة اؼراض حدود

 17231   برلم    22212523:  تارٌخ ، االدارة مجلس اعضاء للساده ٌكون ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والسٌارات

 او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهم مجتمعٌن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجارم حسٌن حمدى اشرؾ -  844

 17231   برلم    22212523:  تارٌخ ،.  ماذكر بعض

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد الحمٌد عبد دمحم شرٌؾ -  845

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ددٌم دمحم دمحم ددٌم ماجد طارق دمحم -  846

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علٌش حامد عٌسى حامد -  847

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زٌد ابراهٌم مجدى دمحم شهٌرة -  848

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ددٌم دمحم دمحم ددٌم مازن دمحم -  849

   برلم    22212523:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البارودى الحلٌم عبد ادور الدٌن بهى -  852

142463 

 البحار واعالى الدمل لخدمات الوطدٌة الشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد حمٌدال عبد دمحم شرٌؾ -  851

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ،( دوسكو)

 البحار واعالى الدمل لخدمات الوطدٌة الشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ددٌم دمحم دمحم ددٌم ماجد طارق دمحم -  852

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ،( دوسكو)

( دوسكو) البحار واعالى الدمل لخدمات الوطدٌة الشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علٌش حامد عٌسى حامد -  853

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 البحار واعالى الدمل لخدمات الوطدٌة الشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  زٌد ابراهٌم مجدى دمحم شهٌرة -  854

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ،( دوسكو)

.        محددة ؼٌر لمدة وظائفه المدٌر وٌباشر  عام مدٌر  المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة  شعبان دمحم عبدالمادر مجدى -  855

 هذا فً الشركة لمإسس به أحتفظ ما عدا فٌما وذلن ، باسمها والتعامل ركةالش إلدارة الممررة السلطات كافة مدفرد، للمدٌر ٌكون

 . التدفٌذٌة الئحته أو الشركات لادون أو الدظام

 .والؽٌر المضاء أمام الشركة المدٌرة وتمثل

 جمٌع امام اؼراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحك مدفردا وللمدٌر.  مإسسها أمام إدارتها عن مسئولة   المدٌر وٌكون

   برلم    22212523:  تارٌخ ، اشكالهم بكافة الخاص والمطاع االعمال ولطاع العام والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

15554 

 البدون جمٌع مع التعامل وكذلن  عام مدٌر  المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة  شعبان دمحم عبدالمادر مجدى -  856

 والتولٌع والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل صور وكافة المال راس عن االفراج و حسابات وفتح واٌداع سحب من والمصارؾ

 والرهن والبٌع الشراء عمود على التولٌع حك له وكذلن ولصالحها الشركة باسم ذلن وكل والرهن االلتراض وحك الشٌكات على

 لبض حك وله واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكبلء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك وله العمارٌة وممتلكاتها الشركة الصول

   برلم    22212523:  تارٌخ ، العمود كافة وابرام والتجارٌة االذدٌه السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع

15554 

 تتعلك التى والصفمات والمشارطات  عام مدٌر  المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة  شعبان دمحم عبدالمادر مجدى -  857

   برلم    22212523:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض او توكٌل حك وله باالجل او بالدمد الشركه بمعامبلت

15554 

 عضوٌته ءادها  - للبترول االسكددرٌه شركه عن ممثبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على الحمٌد عبد بهجت مدحت -  858

 144492   برلم    22212523:  تارٌخ ،

 البحار واعالى الدمل لخدمات الوطدٌة الشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ددٌم دمحم دمحم ددٌم مازن دمحم -  859

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ،( دوسكو)

 واعالى الدمل لخدمات الوطدٌة الشركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البارودى الحلٌم عبد ادور الدٌن بهى -  862

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ،( دوسكو) البحار

 مع الحالى بوضعة االدارة مجلس تشكٌل تجدٌد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ددٌم دمحم دمحم ددٌم  مازن -  861

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ،.  تعدٌل دون التجارى بالسجل هى كما التولٌع صبلحٌات بماء

 شركة رئٌس مساعد بمستوي خبٌر  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  أبوجددٌة سٌدأحمد فإاد أحمد -  862

 دائل/ المهددس الدكتور السٌد من بدال  (  الخبرة ذوي من)  اإلدارة مجلس لعضوٌة( بترومدت) البترولٌة للصٌادة اسكددرٌة بشركة

 . 26/24/2221 من اعتبارا   دروٌش دمحم عبدالرحمن

 العضو و اإلدارة لمجلس رئٌسا   أبوجددٌة أحمد سٌد فإاد أحمد/ المهددس السٌد تعٌٌن علً الموافمة باإلجماع المجلس لرر كذلن

 من اعتبارا   دروٌش دمحم عبدالرحمن دائل/ المهددس الدكتور سٌدال من بدال  ( بترومدت) البترولٌة للصٌادة اسكددرٌة لشركة المدتدب

26/24/2221 " 

 144492   برلم    22212523:  تارٌخ ، تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التجاري بالسجل البدكٌة التولٌعات  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  أبوجددٌة سٌدأحمد فإاد أحمد -  863

 : للشركة

 التولٌعات تعدٌل بشؤن 2221 لسدة(  35)  رلم بالمذكرة جاء ما المدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس/ المهددس السٌد استعرض

 :أسمائهم األتً السادة اإلدارة مجلس موافمة تارٌخ من اعتبارا   الشركة عن التولٌع حك لهم من لٌكون البدكٌة

 أول تولٌع المدتدب العضو و اإلدارة مجلس رئٌس أبوجددٌة أحمد سٌد فإاد أحمد/  المهددس السٌد

 أول تولٌع اإلدارٌة الشئون و البشرٌة للموارد الشركة رئٌس مساعد دمحم اسماعٌل ٌوسؾ سوزي/  الكٌمٌائٌة السٌدة

 144492   برلم    22212523:  تارٌخ ، السٌد

 محمود عبدالرحمن محمود/  المحاسب  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  أبوجددٌة سٌدأحمد فإاد أحمد -  864

 ثان تولٌع المدفوعات و العامة الحسابات عام مدٌر دصٌب

 ثان تولٌع اإلٌرادات و المالٌة المرالبة عام مدٌر أبوالوفا علً فوزي دمحم دمحم/  المحاسب السٌد

 الثادً التولٌع أصحاب السادة نم األخر و األول التولٌع أصحاب السادة من أحدهما ٌكون أن و مجتمعان مدهم إثدان ٌولع أن علً

 : ماٌلً علً

 . البدكٌة الدفع أوامر و الصادرة الشٌكات -

 . المستددٌة اإلعتمادات فتح طلب -

 . التجاري اإلئتمان و المروض عمود -

 144492   برلم    22212523:  تارٌخ ، بالعملة الضمان خطابات إصدار طلب -

 . األجدبٌة و المصرٌة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  أبوجددٌة سٌدأحمد فإاد أحمد -  865

 . األجدبٌة و المصرٌة بالعملة الودائع ربط و فن -

 . المدتدب العضو و اإلدارة مجلس رئٌس/  للسٌد مدفرد حك فهو البلزمة المادودٌة اإلجراءات اتخاذ فً الؽٌر بتوكٌل ٌختص فٌما أما

:  تارٌخ ،.  موافمته و اإلدارة مجلس علً العرض بعد ذلن فٌتم األجل طوٌلة المروض و العمارٌة و التجارٌة بالرهون ٌختص فٌما و

 144492   برلم    22212523

   برلم    22212523:  تارٌخ ، مدتدب  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ددٌم دمحم دمحم ددٌم  مازن -  866

142463 

 واعالى الدمل لخدمات الوطدٌة الشركة ممثل  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  ددٌم دمحم دمحم ددٌم  مازن -  867

 142463   برلم    22212523:  تارٌخ ،( دوسكو) البحار

 اإلدارة مجلس تشكٌل  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عوض لطب حامد لطب -  868

 :كالتالً والصبلحٌات االختصاصات توزٌع على باألجماع الموافمة

 الطبً لبلستثمار الفارابً لشركة المدتدب والعضو إدارة لمجلس رئٌسا عوض لطب حامد لطب \ السٌد ٌكون -             

 أوسع وله المالٌة والهٌئات والمصارؾ حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع اإلدارة حك وله م.م.ش والتعلٌمً

 ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ، تتعلك التً والصفمات المشارطات و العمود كافة وابرام المبالػ ودفع 

 اإلدارة مجلس تشكٌل  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عوض لطب حامد لطب -  869



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 :كالتالً والصبلحٌات االختصاصات توزٌع على باألجماع الموافمة

 الطبً لبلستثمار الفارابً لشركة المدتدب والعضو إدارة لمجلس رئٌسا عوض لطب حامد لطب \ السٌد ٌكون -             

 أوسع وله المالٌة والهٌئات والمصارؾ حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع اإلدارة حك وله م.م.ش والتعلٌمً

 ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ، تتعلك التً والصفمات المشارطات و العمود كافة وابرام المبالػ ودفع 

  الشركة بمعامبلت  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عوض لطب حامد لطب -  872

 والمدموالت السٌارات بٌع حك وله والسٌارات والعمارات واألراضً والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك وله

  كافة اجراء حك وله للؽٌر او لدفسه

 مال رأس عن واالفراج الحسابات وؼلك وفتح والتحوٌل اإلٌداع او ببالسح المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع التعامبلت

 توكٌل او تفوٌض فً الحك له كما المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون كافة من والرهن االلتراض حك مدفردا أٌضا وله الشركة

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ،(  االصول بٌع على مسبما العامو الجمعٌة موافمة ٌلزم. ) ذكر ما كل او بعض فً الؽٌر

  الشركة بمعامبلت  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عوض لطب حامد لطب -  871

 والمدموالت السٌارات بٌع حك وله والسٌارات والعمارات واألراضً والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك وله

  كافة اجراء حك وله للؽٌر او لدفسه

 مال رأس عن واالفراج الحسابات وؼلك وفتح والتحوٌل اإلٌداع او بالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع التعامبلت

 توكٌل او تفوٌض فً الحك له كما المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون كافة من والرهن االلتراض حك مدفردا أٌضا وله الشركة

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ،(  االصول بٌع على مسبما العامو الجمعٌة موافمة ٌلزم. ) ذكر ما كل او بعض فً الؽٌر

 وصبلحٌات إختصاصات تكون  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الدٌن شمس ابراهٌم احمد ٌاسمٌن -  872

     مجلس رئٌس دائب/  السٌد و اإلدارة مجلس رئٌس/  السٌدة المدتدبان العضوان

    

          للشركة التجارى بالسجل واردة هى كما اإلدارة 

  دائب شلبى فتحى محسن ودمحم اإلدارة مجلس رئٌس الدٌن شمس إبراهٌم أحمد ٌاسمٌن المدتدبان للعضوان ٌكون

        

   للتعامل السلطات أوسع( مدفردٌن) الصدد هذا فى ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة تمثٌل اإلدارة مجلس رئٌس

        

 5443   برلم    22212524:  تارٌخ ، ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة على الشركة عن دٌابة والتولٌع الشركة بإسم

 وصبلحٌات إختصاصات تكون  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الدٌن شمس ابراهٌم احمد ٌاسمٌن -  873

     مجلس رئٌس دائب/  السٌد و اإلدارة مجلس رئٌس/  السٌدة المدتدبان العضوان

    

          للشركة التجارى بالسجل واردة هى كما اإلدارة 

  دائب شلبى فتحى محسن ودمحم اإلدارة مجلس رئٌس الدٌن شمس إبراهٌم أحمد ٌاسمٌن المدتدبان للعضوان ٌكون

        

   للتعامل السلطات أوسع( مدفردٌن) الصدد هذا فى ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة تمثٌل اإلدارة مجلس رئٌس

        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5443   برلم    22212524:  تارٌخ ، ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة على الشركة عن دٌابة والتولٌع الشركة بإسم

 األخص وعلى الشركة ؼرض  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الدٌن شمس ابراهٌم احمد ٌاسمٌن -  874

         

  و المبالػ كافة دفع و لبض و مكافآتهم و أجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة مستخدمى و  وكبلء عزل و تعٌٌن

        

  و بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى الصفمات و التجارٌة اإلذدٌة السددات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع

        

   المعامبلت جمٌع و المهمات و المواد جمٌع شــراء و المشارطات و العمود إبرام(  مدفردا)  مدهما لكل و األجل

        

 5443   برلم    22212524:  تارٌخ ، الشٌكات على والتولٌع واإلٌداع بالسحب المصارؾ و البدون مع تتم التى للشركة المالٌة

 األخص وعلى الشركة ؼرض  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الدٌن شمس ابراهٌم احمد ٌاسمٌن -  875

         

  و المبالػ كافة دفع و لبض و مكافآتهم و أجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة مستخدمى و  وكبلء عزل و تعٌٌن

        

  و بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى الصفمات و التجارٌة اإلذدٌة السددات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع

        

   المعامبلت جمٌع و المهمات و المواد جمٌع شــراء و المشارطات و العمود إبرام(  مدفردا)  مدهما لكل و األجل

        

 5443   برلم    22212524:  تارٌخ ، الشٌكات على والتولٌع واإلٌداع بالسحب المصارؾ و البدون مع تتم التى للشركة المالٌة

  الحسابات وؼلك وفتح  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الدٌن شمس ابراهٌم احمد ٌاسمٌن -  876

         

    اإلفراج و اإلعتمادات فتح و إعتمادات بها المفتوح المروض إبرام و اإلئتمادٌة والتسهٌبلت الرهن و واإللتراض

        

  المدموالت و المعدات و للعمارات البٌع و الشراء عمود على التولٌع حك(  مدفردا)  مدهما لكل و المال رأس عن

        

   كــــافة أمام(  مدفردا)  والتولٌع والتوثٌك العمارى الشهر مكاتب  أمام الشركة وألؼراض الشركة بإسم وؼٌرها

        

   برلم    22212524:  تارٌخ ، السجل مكاتب وأمام الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العــام والمطاع الحكومٌة الجهات

5443 

  الحسابات وؼلك وفتح  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الدٌن شمس ابراهٌم احمد ٌاسمٌن -  877

         

    اإلفراج و اإلعتمادات فتح و إعتمادات بها المفتوح المروض مإبرا و اإلئتمادٌة والتسهٌبلت الرهن و واإللتراض

        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  المدموالت و المعدات و للعمارات البٌع و الشراء عمود على التولٌع حك(  مدفردا)  مدهما لكل و المال رأس عن

        

   كــــافة أمام(  مدفردا)  والتولٌع والتوثٌك العمارى الشهر مكاتب  أمام الشركة وألؼراض الشركة بإسم وؼٌرها

        

   برلم    22212524:  تارٌخ ، السجل مكاتب وأمام الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العــام والمطاع الحكومٌة الجهات

5443 

   والهٌئة التجارى  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الدٌن شمس ابراهٌم احمد ٌاسمٌن -  878

        

  2 لئلختصاص العامة الجمعٌة موافمة األصول بٌع ٌسبك أن على المالٌة للرلابة  العامة والهٌئة لئلستثمار العامة

        

 تارٌخ ،(  لبلختصاص العامة الجمعٌة موافمة االصول بٌع ٌسبك ان على) 2 ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل حك مدهما لكل و

 5443   مبرل    22212524: 

   والهٌئة التجارى  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الدٌن شمس ابراهٌم احمد ٌاسمٌن -  879

        

  2 لئلختصاص العامة الجمعٌة موافمة األصول بٌع ٌسبك أن على المالٌة للرلابة  العامة والهٌئة لئلستثمار العامة

        

 تارٌخ ،(  لبلختصاص العامة الجمعٌة موافمة االصول بٌع ٌسبك ان على) 2 ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل حك مدهما لكل و

 5443   برلم    22212524: 

 الدٌن عبلء دمحم/  األستاذ ومدح  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الحمادى صبحى احمد الدٌن عبلء دمحم -  882

 من الثابتة األصول كافة وبٌع شراء حك وله مدفردا   الشركة عن التولٌع حك اإلدارة مجلس رئٌس ـ الحمادى أحمد صبحى أحمد

 أدواعها بكافة والرهن اإللتراض وعمود التعامبلت كافة على التولٌع حك ،وله وخبلفه وماكٌدات ومعدات وأثاث وسٌارات أراضى

 ألصول والبٌع الضمادات كافة وتمدٌم بذلن الخاصة حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة وأمام والتوثٌك العمارى الشهر أمام

   برلم    22212524:  تارٌخ ، أو للدفس وذل الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم فى التصرؾ أدواع جمٌع وله الشركة

16975 

 أو مدٌرٌن عدة تعٌٌن ،وله للؽٌر  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الحمادى صبحى احمد الدٌن عبلء دمحم -  881

 وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك ،وله مدفردٌن أو مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا   ٌخولهم وأن مفوضٌن وكبلء

 مستخدمى وعزل تعٌٌن فى ،والحك أشكالهم بكافة األعمال ولطاع الخاص والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات أمام أؼراضها

 الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات العمود كافة وإبرام المبالػ ودفع لبض ،وحك وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكبلء

   برلم    22212524:  تارٌخ ، الشركة شٌكات على والتولٌع والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل فى ،والحك باألجل أو بالدمد

16975 

 البدكٌة المعامبلت وجمٌع  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الحمادى صبحى احمد نالدٌ عبلء دمحم -  882

 لدى والتولٌع بالبدون الحسابات وؼلك فتح وكذلن الضمان برسم البدون لدى المودوعة الشٌكات وتظهٌر البدون لدى والضمان

 اإللتراض فى الحك وكذا البدكٌة المعامبلت وكافة المستددٌة واإلعتمادات الضمان وخطابات واإلٌداع السحب عملٌات على البدون

 فى واإلشتران البدون من األلتراض وحك الرهن حك وله الؽٌر كفالة فى والحك اإلئتمادٌة التسهٌبلت عمود وإبرام والرهن

 16975   برلم    22212524:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل ،وحك األخرى المإسسات

 ٌباشر - الشركة ادارة مجلس تعٌٌن ٌتجدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبٌد عبدالوهاب عبدالواحد عبدالوهاب -  883

 رئٌس وصبلحٌات اختصاصات وتكون 2224-4-26 فى وتدتهى 2221- 4- 27 من تبدا سدوات ثبلث لمدة عمله االدارة مجلس

 8211   برلم    22212524:  تارٌخ ، للشركة التجارى بالسجل واردة هى كما االدارة مجلس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االدارة مجلس ٌباشر - الشركة ادارة مجلس تعٌٌن ٌتجدٌد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم ادور ابراهٌم ابراهٌم -  884

 االدارة لسمج رئٌس وصبلحٌات اختصاصات وتكون 2224-4-26 فى وتدتهى 2221- 4- 27 من تبدا سدوات ثبلث لمدة عمله

 8211   برلم    22212524:  تارٌخ ، للشركة التجارى بالسجل واردة هى كما

  الشركة بمعامبلت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزؼٌبى صالح بن داصر بن صالح -  885

 والمدموالت السٌارات بٌع حك وله والسٌارات والعمارات واألراضً والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك وله

  كافة اجراء حك وله للؽٌر او لدفسه

 مال رأس عن واالفراج الحسابات وؼلك وفتح والتحوٌل اإلٌداع او بالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع التعامبلت

 توكٌل او تفوٌض فً الحك له كما المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون كافة من والرهن االلتراض حك مدفردا أٌضا وله الشركة

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ،(  االصول بٌع على مسبما العامو الجمعٌة موافمة ٌلزم. ) ذكر ما كل او بعض فً الؽٌر

  الشركة بمعامبلت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خفاجى فتحى دمحم سمٌحه -  886

 والمدموالت السٌارات بٌع حك وله والسٌارات والعمارات واألراضً والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك وله

  كافة اجراء حك وله للؽٌر او لدفسه

 مال رأس عن واالفراج الحسابات وؼلك وفتح والتحوٌل اإلٌداع او بالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع التعامبلت

 توكٌل او تفوٌض فً الحك له كما المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون كافة من والرهن االلتراض حك مدفردا أٌضا وله الشركة

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ،(  االصول بٌع على مسبما العامو الجمعٌة موافمة ٌلزم. ) ذكر ما كل او بعض فً الؽٌر

  الشركة تبمعامبل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خفاجى فتحى دمحم سمٌحه -  887

 والمدموالت السٌارات بٌع حك وله والسٌارات والعمارات واألراضً والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك وله

  كافة اجراء حك وله للؽٌر او لدفسه

 مال رأس عن واالفراج الحسابات وؼلك وفتح والتحوٌل اإلٌداع او بالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع التعامبلت

 توكٌل او تفوٌض فً الحك له كما المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون كافة من والرهن االلتراض حك مدفردا أٌضا وله الشركة

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ،(  االصول بٌع على مسبما العامو الجمعٌة موافمة ٌلزم. ) ذكر ما كل او بعض فً الؽٌر

  الشركة بمعامبلت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مصطفى سعٌد مصطفى -  888

 والمدموالت السٌارات بٌع حك وله والسٌارات والعمارات واألراضً والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك وله

  كافة اجراء حك وله للؽٌر او لدفسه

 مال رأس عن واالفراج الحسابات وؼلك وفتح والتحوٌل اإلٌداع او بالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع التعامبلت

 توكٌل او تفوٌض فً الحك له كما المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون كافة من والرهن االلتراض حك مدفردا أٌضا وله الشركة

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ،(  االصول بٌع على مسبما العامو الجمعٌة موافمة ٌلزم. ) ذكر ما كل او بعض فً الؽٌر

  الشركة بمعامبلت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مصطفى سعٌد مصطفى -  889

 والمدموالت السٌارات بٌع حك وله والسٌارات والعمارات واألراضً والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك وله

  كافة اجراء حك وله للؽٌر او لدفسه

 مال رأس عن واالفراج الحسابات وؼلك وفتح والتحوٌل اإلٌداع او بالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع التعامبلت

 توكٌل او تفوٌض فً الحك له كما المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون كافة من والرهن االلتراض حك مدفردا أٌضا وله الشركة

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ،(  االصول بٌع على مسبما العامو الجمعٌة موافمة ٌلزم. ) ذكر ما كل او بعض فً الؽٌر

  الشركة بمعامبلت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزؼٌبى صالح بن داصر بن دمحم -  892



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والمدموالت السٌارات بٌع حك وله والسٌارات والعمارات واألراضً والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك وله

  كافة اجراء حك وله للؽٌر او لدفسه

 مال رأس عن واالفراج الحسابات وؼلك وفتح والتحوٌل اإلٌداع او بالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع التعامبلت

 توكٌل او تفوٌض فً الحك له كما المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون كافة من والرهن االلتراض حك مدفردا أٌضا وله الشركة

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ،(  االصول بٌع على مسبما العامو الجمعٌة موافمة ٌلزم. ) ذكر ما كل او بعض فً الؽٌر

  الشركة بمعامبلت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزؼٌبى صالح بن داصر بن دمحم -  891

 والمدموالت السٌارات بٌع حك وله والسٌارات والعمارات واألراضً والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك وله

  كافة اجراء حك وله للؽٌر او لدفسه

 مال رأس عن واالفراج الحسابات وؼلك وفتح والتحوٌل اإلٌداع او بالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع التعامبلت

 توكٌل او تفوٌض فً الحك له كما المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون كافة من والرهن االلتراض حك مدفردا أٌضا وله الشركة

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ،(  االصول بٌع على مسبما العامو الجمعٌة موافمة ٌلزم. ) ذكر ما كل او بعض فً الؽٌر

   األخص وعلى الشركة ؼرض  ادارة مجلس عضو  اهمةمس شركة  العاصى شولى محمود مها -  892

       

  و المبالػ كافة دفع و لبض و مكافآتهم و أجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة مستخدمى و  وكبلء عزل و تعٌٌن

        

  و بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى الصفمات و التجارٌة اإلذدٌة السددات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع

        

   المعامبلت جمٌع و المهمات و المواد جمٌع شــراء و المشارطات و العمود إبرام(  مدفردا)  مدهما لكل و األجل

        

 5443   برلم    22212524:  تارٌخ ، الشٌكات على والتولٌع واإلٌداع بالسحب المصارؾ و البدون مع تتم التى للشركة المالٌة

    الحسابات وؼلك وفتح  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العاصى شولى محمود مها -  893

       

    اإلفراج و اإلعتمادات فتح و إعتمادات بها المفتوح المروض إبرام و اإلئتمادٌة والتسهٌبلت الرهن و واإللتراض

        

  المدموالت و المعدات و للعمارات البٌع و الشراء عمود على التولٌع حك(  مدفردا)  مدهما لكل و المال رأس عن

        

   كــــافة أمام(  مدفردا)  والتولٌع والتوثٌك العمارى الشهر مكاتب  أمام الشركة وألؼراض الشركة بإسم وؼٌرها

        

   برلم    22212524:  تارٌخ ، السجل مكاتب وأمام الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العــام والمطاع الحكومٌة الجهات

5443 

    الحسابات وؼلك وفتح  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العاصى شولى محمود مها -  894

       

    اإلفراج و اإلعتمادات فتح و إعتمادات بها المفتوح المروض إبرام و اإلئتمادٌة والتسهٌبلت الرهن و واإللتراض

        



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  المدموالت و المعدات و للعمارات البٌع و الشراء عمود على التولٌع حك(  مدفردا)  مدهما لكل و المال رأس عن

        

   كــــافة أمام(  مدفردا)  والتولٌع والتوثٌك العمارى الشهر مكاتب  أمام الشركة وألؼراض الشركة بإسم وؼٌرها

        

   برلم    22212524:  تارٌخ ، السجل مكاتب وأمام الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العــام والمطاع الحكومٌة الجهات

5443 

     والهٌئة التجارى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العاصى شولى محمود مها -  895

      

  2 لئلختصاص العامة الجمعٌة موافمة األصول بٌع ٌسبك أن على المالٌة للرلابة  العامة والهٌئة لئلستثمار العامة

        

 تارٌخ ،(  لبلختصاص العامة الجمعٌة موافمة االصول بٌع ٌسبك ان على) 2 ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل حك مدهما لكل و

 5443   برلم    22212524: 

     والهٌئة التجارى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العاصى شولى محمود مها -  896

      

  2 لئلختصاص العامة الجمعٌة موافمة األصول بٌع ٌسبك أن على المالٌة للرلابة  العامة والهٌئة لئلستثمار العامة

        

 تارٌخ ،(  لبلختصاص العامة الجمعٌة موافمة االصول بٌع ٌسبك ان على) 2 ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل حك مدهما لكل و

 5443   برلم    22212524: 

 االداره مجلس عضو- علم اٌوب سمٌر عماد/ االستاذ تفوٌض-1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علم وباٌ سمٌر عماد -  897

 الشٌن لٌمه الصى بحد) مجتمعٌن البدكٌه الشٌكات على التولٌع فى للشركه المالى المدٌر جرجس ابراهٌم فوزى جورج/ واالستاذ

 البدون جمٌع مع البدكٌه والمعامبلت بالتحوٌبلت الخاصه واالوراق المستددات كافه على والتولٌع( جدٌه ملٌون ٌتعدى ال الواحد

 حك او بالرهن التوكٌل او الرهن ٌخص وما التسهٌبلت عمود ابرام عدا فٌما(  الصى حد بدون)مدفردٌن واالجدبٌه المصرٌه

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ، للسٌد الممدوحه الصبلحٌات جمٌع على االبماء مع-2. االلتراض

 االداره مجلس عضو- علم اٌوب سمٌر عماد/ االستاذ تفوٌض-1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علم اٌوب سمٌر عماد -  898

 الشٌن لٌمه الصى بحد) مجتمعٌن البدكٌه الشٌكات على التولٌع فى للشركه المالى المدٌر جرجس ابراهٌم فوزى جورج/ واالستاذ

 البدون جمٌع مع البدكٌه والمعامبلت بالتحوٌبلت الخاصه واالوراق المستددات كافه على والتولٌع( جدٌه ملٌون ٌتعدى ال الواحد

 حك او بالرهن التوكٌل او الرهن ٌخص وما التسهٌبلت عمود ابرام عدا فٌما(  الصى حد بدون)مدفردٌن واالجدبٌه المصرٌه

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ، للسٌد الممدوحه الصبلحٌات جمٌع على االبماء مع-2. االلتراض

 االداره مجلس عضو- علم اٌوب سمٌر عماد/ االستاذ تفوٌض-1  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علم اٌوب سمٌر عماد -  899

 الشٌن لٌمه الصى بحد) معٌنمجت البدكٌه الشٌكات على التولٌع فى للشركه المالى المدٌر جرجس ابراهٌم فوزى جورج/ واالستاذ

 البدون جمٌع مع البدكٌه والمعامبلت بالتحوٌبلت الخاصه واالوراق المستددات كافه على والتولٌع( جدٌه ملٌون ٌتعدى ال الواحد

 حك او بالرهن التوكٌل او الرهن ٌخص وما التسهٌبلت عمود ابرام عدا فٌما(  الصى حد بدون)مدفردٌن واالجدبٌه المصرٌه

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ، للسٌد الممدوحه الصبلحٌات جمٌع على االبماء مع-2. االلتراض

 االداره مجلس رئٌس-الجددى جرس جاد دصحى/  الدكتور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علم اٌوب سمٌر عماد -  922

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  تعدٌل دون التجارى بالسجل وارده هى كما المدتدب والعضو

 االداره مجلس رئٌس-الجددى جرس جاد دصحى/  الدكتور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علم اٌوب سمٌر عماد -  921

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  تعدٌل دون التجارى بالسجل وارده هى كما المدتدب والعضو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 االداره مجلس رئٌس-الجددى جرس جاد دصحى/  الدكتور  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علم اٌوب سمٌر عماد -  922

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  تعدٌل دون التجارى بالسجل وارده هى كما المدتدب والعضو

 اإلدارة مجلس تشكٌل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزؼٌبى صالح بن داصر بن صالح -  923

 :كالتالً والصبلحٌات االختصاصات توزٌع على باألجماع الموافمة

 الطبً لبلستثمار الفارابً لشركة المدتدب والعضو إدارة لمجلس رئٌسا عوض لطب حامد لطب \ السٌد ٌكون -             

 أوسع وله المالٌة والهٌئات والمصارؾ حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع اإلدارة حك وله م.م.ش والتعلٌمً

 ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ، تتعلك التً والصفمات المشارطات و العمود كافة وابرام المبالػ ودفع 

 اإلدارة مجلس تشكٌل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزؼٌبى صالح بن داصر بن صالح -  924

 :كالتالً والصبلحٌات االختصاصات توزٌع على باألجماع الموافمة

 الطبً لبلستثمار الفارابً لشركة المدتدب والعضو إدارة لمجلس رئٌسا عوض لطب حامد لطب \ السٌد ٌكون -             

 أوسع وله المالٌة والهٌئات والمصارؾ حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع اإلدارة حك وله م.م.ش والتعلٌمً

 ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ، تتعلك التً والصفمات المشارطات و العمود كافة وابرام المبالػ ودفع 

 اإلدارة مجلس تشكٌل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ىخفاج فتحى دمحم سمٌحه -  925

 :كالتالً والصبلحٌات االختصاصات توزٌع على باألجماع الموافمة

 الطبً لبلستثمار الفارابً لشركة المدتدب والعضو إدارة لمجلس رئٌسا عوض لطب حامد لطب \ السٌد ٌكون -             

 أوسع وله المالٌة والهٌئات والمصارؾ حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع اإلدارة حك وله م.م.ش والتعلٌمً

 ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ، تتعلك التً والصفمات المشارطات و العمود كافة وابرام المبالػ ودفع 

 اإلدارة مجلس تشكٌل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خفاجى فتحى دمحم سمٌحه -  926

 :كالتالً والصبلحٌات االختصاصات توزٌع على باألجماع الموافمة

 الطبً لبلستثمار الفارابً لشركة المدتدب والعضو إدارة لمجلس رئٌسا عوض لطب حامد لطب \ السٌد ٌكون -             

 أوسع وله المالٌة والهٌئات والمصارؾ حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع اإلدارة حك وله م.م.ش والتعلٌمً

 ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ، تتعلك التً والصفمات المشارطات و العمود كافة وابرام المبالػ ودفع 

 اإلدارة مجلس تشكٌل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مصطفى سعٌد مصطفى -  927

 :كالتالً والصبلحٌات االختصاصات توزٌع على باألجماع الموافمة

 الطبً لبلستثمار الفارابً شركةل المدتدب والعضو إدارة لمجلس رئٌسا عوض لطب حامد لطب \ السٌد ٌكون -             

 أوسع وله المالٌة والهٌئات والمصارؾ حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع اإلدارة حك وله م.م.ش والتعلٌمً

 ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ، تتعلك التً والصفمات المشارطات و العمود كافة وابرام المبالػ ودفع 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 اإلدارة مجلس تشكٌل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مصطفى سعٌد مصطفى -  928

 :كالتالً والصبلحٌات االختصاصات توزٌع على باألجماع الموافمة

 الطبً لبلستثمار الفارابً لشركة المدتدب والعضو إدارة لمجلس رئٌسا عوض لطب حامد لطب \ السٌد ٌكون -             

 أوسع وله المالٌة والهٌئات والمصارؾ حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع اإلدارة حك وله م.م.ش والتعلٌمً

 ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ، تتعلك التً والصفمات المشارطات و العمود كافة وابرام المبالػ ودفع 

 اإلدارة مجلس تشكٌل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزؼٌبى صالح بن داصر بن دمحم -  929

 :كالتالً والصبلحٌات االختصاصات توزٌع على باألجماع الموافمة

 الطبً لبلستثمار الفارابً لشركة المدتدب والعضو إدارة لمجلس رئٌسا عوض لطب حامد لطب \ السٌد ٌكون -             

 أوسع وله المالٌة والهٌئات والمصارؾ حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع اإلدارة حك وله م.م.ش والتعلٌمً

 ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ، تتعلك التً والصفمات المشارطات و العمود كافة وابرام المبالػ ودفع 

 اإلدارة مجلس تشكٌل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزؼٌبى صالح بن داصر بن دمحم -  912

 :كالتالً والصبلحٌات االختصاصات توزٌع على باألجماع الموافمة

 الطبً لبلستثمار الفارابً لشركة المدتدب والعضو إدارة لمجلس رئٌسا عوض لطب حامد لطب \ السٌد ٌكون -             

 أوسع وله المالٌة والهٌئات والمصارؾ حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة امام والتولٌع اإلدارة حك وله م.م.ش والتعلٌمً

 ولبض الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ، تتعلك التً والصفمات المشارطات و العمود كافة وابرام المبالػ ودفع 

  الشركة بلتبمعام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزؼٌبى صالح بن داصر بن صالح -  911

 والمدموالت السٌارات بٌع حك وله والسٌارات والعمارات واألراضً والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك وله

  كافة اجراء حك وله للؽٌر او لدفسه

 مال رأس عن واالفراج الحسابات وؼلك وفتح والتحوٌل اإلٌداع او بالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون مع التعامبلت

 توكٌل او تفوٌض فً الحك له كما المالٌة والهٌئات والمصارؾ البدون كافة من والرهن االلتراض حك مدفردا أٌضا وله الشركة

 4982   برلم    22212524:  تارٌخ ،(  االصول بٌع على مسبما العامو الجمعٌة موافمة ٌلزم. ) ذكر ما كل او بعض فً الؽٌر

 او مدفردٌن) ولهم الؽٌر مع عبللاتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  للج دمحم جابر مدى -  912

 تو المادون او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى( مجتمعٌن

 وعزل وولؾ تعٌٌن االخص وعلى الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة اجراء ولهم العامة للجمعٌة التدفٌذٌة الئحته

 السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافة ودفع ولبض ومكافؤتهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكبلء

 9423   برلم    22212524:  تارٌخ ، والمشارطات العمود جمٌع وابرام التجارٌة االذدٌة

 ولهم الؽٌر مع عبللاتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  الرحمن عبد حمدان رشاد ؼادة -  913

 او الشركة عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى( مجتمعٌن او مدفردٌن)

 تعٌٌن االخص وعلى الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة اجراء ولهم العامة للجمعٌة التدفٌذٌة الئحته تو المادون

 وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافة ودفع ولبض ومكافؤتهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكبلء وعزل وولؾ

 9423   برلم    22212524:  تارٌخ ، والمشارطات العمود جمٌع وابرام التجارٌة االذدٌة السددات كافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الؽٌر مع عبللاتها فى الشركة المدٌرون ٌمثل  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  السبكى على حسن زكى الدٌن صبلح دٌفٌن -  914

 عمد صراحة به احتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى( مجتمعٌن او مدفردٌن) ولهم

 وعلى الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة اجراء ولهم العامة للجمعٌة التدفٌذٌة الئحته تو المادون او الشركة

 وتولٌع المبالػ كافة ودفع ولبض ومكافؤتهم واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمى وكبلء وعزل وولؾ تعٌٌن االخص

 9423   برلم    22212524:  تارٌخ ، والمشارطات العمود جمٌع وابرام التجارٌة االذدٌة السددات كافة وتسدٌد وبٌع وتحوٌل

 حك ولهم باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  للج دمحم جابر مدى -  915

 والتولٌع الشركة رأسمال عن واالفراج واالٌداع بالسحب البدون مع والتعامل, والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء

 والعمارات التجارٌة المحبلت وبٌع المروض اما. الؼراضها وتحمٌما الشركة ولصالح بؤسم الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على

 ،. ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل حك ولهم  فمط مجتمعٌن  فللمدٌرون والمدمولة الثابتة االصول وبٌع والرهون

 9423   برلم    22212524:  تارٌخ

 باالجل او بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  الرحمن عبد حمدان رشاد ؼادة -  916

 الشركة رأسمال عن واالفراج واالٌداع بالسحب البدون مع والتعامل, والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك ولهم

 التجارٌة المحبلت وبٌع المروض اما. الؼراضها وتحمٌما الشركة ولصالح بؤسم الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع

 ما بعض أو كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل حك ولهم  فمط مجتمعٌن  فللمدٌرون والمدمولة الثابتة االصول وبٌع والرهون والعمارات

 9423   برلم    22212524:  تارٌخ ،. ذكر

 الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات  عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  السبكى على حسن زكى الدٌن صبلح دٌفٌن -  917

 عن واالفراج واالٌداع بالسحب البدون مع والتعامل, والمدموالت والبضائع والمهمات المواد جمٌع شراء حك ولهم باالجل او بالدمد

 المحبلت وبٌع المروض اما. الؼراضها وتحمٌما الشركة ولصالح بؤسم الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات على والتولٌع الشركة رأسمال

 أو كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل حك ولهم  فمط مجتمعٌن  فللمدٌرون والمدمولة الثابتة االصول وبٌع والرهون والعمارات التجارٌة

 9423   برلم    22212524:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض

 9423   برلم    22212524:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  للج دمحم جابر مدى -  918

 9423   برلم    22212524:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  الرحمن عبد حمدان رشاد ؼادة -  919

 9423   برلم    22212524:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  السبكى على حسن زكى الدٌن صبلح دٌفٌن -  922

 9423   برلم    22212524:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  للج دمحم جابر مدى -  921

 9423   برلم    22212524:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  الرحمن عبد حمدان رشاد ؼادة -  922

 9423   برلم    22212524:  تارٌخ ،   عام مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  السبكى على حسن زكى الدٌن صبلح دٌفٌن -  923

 أحمد صبحى أحمد الدٌن عبلء دمحم/  األستاذ ومدح  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هٌبه دروٌش مصطفى خالد احمد -  924

 وسٌارات أراضى من الثابتة األصول كافة وبٌع شراء حك وله مدفردا   الشركة عن التولٌع حك اإلدارة مجلس رئٌس ـ الحمادى

 العمارى الشهر أمام أدواعها بكافة والرهن اإللتراض وعمود التعامبلت كافة على التولٌع حك ،وله وخبلفه وماكٌدات ومعدات وأثاث

 أدواع جمٌع وله الشركة ألصول والبٌع الضمادات كافة وتمدٌم بذلن الخاصة حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة وأمام والتوثٌك

 16975   برلم    22212524:  تارٌخ ، أو للدفس وذل الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم فى التصرؾ

 أحمد صبحى أحمد الدٌن عبلء دمحم/  األستاذ ومدح  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مرسً سعد خالد احمد عمر -  925

 وسٌارات أراضى من الثابتة األصول كافة وبٌع شراء حك وله مدفردا   الشركة عن التولٌع حك اإلدارة مجلس رئٌس ـ الحمادى

 العمارى الشهر أمام أدواعها بكافة والرهن اإللتراض وعمود التعامبلت كافة على التولٌع حك ،وله وخبلفه وماكٌدات ومعدات وأثاث

 أدواع جمٌع وله الشركة ألصول والبٌع الضمادات كافة وتمدٌم بذلن الخاصة حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات كافة وأمام والتوثٌك

 16975   برلم    22212524:  تارٌخ ، أو للدفس وذل الشركة ممتلكات أو األصول أو األسهم فى التصرؾ

 مفوضٌن وكبلء أو مدٌرٌن عدة تعٌٌن ،وله للؽٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هٌبه دروٌش مصطفى خالد احمد -  926

 الجهات أمام أؼراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك ،وله مدفردٌن أو مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا   ٌخولهم وأن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة ووكبلء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى ،والحك أشكالهم بكافة األعمال ولطاع الخاص والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 باألجل أو بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات العمود كافة وإبرام المبالػ ودفع لبض ،وحك وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 16975   برلم    22212524:  تارٌخ ، الشركة شٌكات على والتولٌع والمصارؾ ونالبد جمٌع مع التعامل فى ،والحك

 وأن مفوضٌن وكبلء أو مدٌرٌن عدة تعٌٌن ،وله للؽٌر  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مرسً سعد خالد احمد عمر -  927

 الجهات أمام أؼراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى الحك ،وله مدفردٌن أو مجتمعٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا   ٌخولهم

 الشركة ووكبلء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى ،والحك أشكالهم بكافة األعمال ولطاع الخاص والمطاع الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة

 باألجل أو بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى والصفمات العمود كافة وإبرام المبالػ ودفع لبض ،وحك وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد

 16975   برلم    22212524:  تارٌخ ، الشركة شٌكات على والتولٌع والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل فى ،والحك

 البدون لدى والضمان البدكٌة المعامبلت وجمٌع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هٌبه دروٌش مصطفى خالد احمد -  928

 السحب عملٌات على البدون لدى والتولٌع بالبدون الحسابات وؼلك فتح وكذلن الضمان برسم البدون لدى المودوعة الشٌكات وتظهٌر

 عمود وإبرام والرهن اإللتراض فى الحك وكذا البدكٌة المعامبلت وكافة المستددٌة واإلعتمادات الضمان وخطابات واإلٌداع

 ،وحك األخرى المإسسات فى واإلشتران البدون من األلتراض وحك الرهن حك وله الؽٌر كفالة فى والحك اإلئتمادٌة التسهٌبلت

 16975   برلم    22212524:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل

 وتظهٌر البدون لدى والضمان البدكٌة المعامبلت وجمٌع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مرسً سعد خالد احمد عمر -  929

 السحب عملٌات على البدون لدى والتولٌع بالبدون الحسابات وؼلك فتح وكذلن الضمان برسم البدون لدى المودوعة الشٌكات

 عمود وإبرام والرهن اإللتراض فى الحك وكذا البدكٌة المعامبلت وكافة المستددٌة واإلعتمادات الضمان وخطابات واإلٌداع

 ،وحك األخرى المإسسات فى واإلشتران البدون من األلتراض وحك الرهن حك وله الؽٌر كفالة فى والحك اإلئتمادٌة التسهٌبلت

 16975   برلم    22212524:  تارٌخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الؽٌر وتفوٌض توكٌل

 السٌدة المدتدبان العضوان وصبلحٌات إختصاصات تكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العاصى شولى محمود مها -  932

         مجلس رئٌس دائب/  السٌد و اإلدارة مجلس رئٌس/ 

          للشركة التجارى بالسجل واردة هى كما اإلدارة 

  دائب شلبى فتحى محسن ودمحم اإلدارة مجلس رئٌس الدٌن شمس إبراهٌم أحمد ٌاسمٌن المدتدبان للعضوان ٌكون

        

   للتعامل السلطات أوسع( مدفردٌن) الصدد هذا فى ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة تمثٌل اإلدارة مجلس رئٌس

        

 5443   برلم    22212524:  تارٌخ ، ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة على الشركة عن دٌابة والتولٌع الشركة بإسم

 السٌدة المدتدبان العضوان وصبلحٌات إختصاصات تكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العاصى شولى محمود مها -  931

         مجلس رئٌس دائب/  السٌد و اإلدارة مجلس رئٌس/ 

          للشركة التجارى بالسجل واردة هى كما اإلدارة 

  دائب شلبى فتحى محسن ودمحم اإلدارة مجلس رئٌس الدٌن شمس إبراهٌم أحمد ٌاسمٌن المدتدبان للعضوان ٌكون

        

   للتعامل السلطات أوسع( مدفردٌن) الصدد هذا فى ولهما الؽٌر مع لتهاعبل فى الشركة تمثٌل اإلدارة مجلس رئٌس

        

 5443   برلم    22212524:  تارٌخ ، ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة على الشركة عن دٌابة والتولٌع الشركة بإسم

   األخص وعلى الشركة ؼرض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  العاصى شولى محمود مها -  932

       



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  و المبالػ كافة دفع و لبض و مكافآتهم و أجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة مستخدمى و  وكبلء عزل و تعٌٌن

        

  و بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى الصفمات و التجارٌة اإلذدٌة السددات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع

        

   المعامبلت جمٌع و المهمات و المواد جمٌع شــراء و المشارطات و العمود إبرام(  مدفردا)  مدهما لكل و األجل

        

 5443   برلم    22212524:  تارٌخ ، الشٌكات على والتولٌع واإلٌداع بالسحب المصارؾ و البدون مع تتم التى للشركة المالٌة

 اسمائهم التالى االعضاء الساده عضوٌه تجدٌد-المدتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علم اٌوب سمٌر عماد -  933

 االداره مجلس رئٌس للسٌد الممدوحه الصبلحٌات على االبماء مع.2222 مارس 32 من اعتبارا سدوات ثبلث لمده واختصاصاتهم

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى دون هى كما التجارى بالسجل والوارده المدتدب والعضو

 اسمائهم التالى االعضاء الساده عضوٌه تجدٌد-المدتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علم اٌوب سمٌر عماد -  934

 االداره مجلس رئٌس للسٌد الممدوحه الصبلحٌات على االبماء مع.2222 مارس 32 من اعتبارا سدوات ثبلث لمده واختصاصاتهم

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى دون هى كما التجارى بالسجل والوارده المدتدب والعضو

 اسمائهم التالى االعضاء الساده عضوٌه تجدٌد-المدتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علم اٌوب سمٌر عماد -  935

 االداره مجلس رئٌس للسٌد الممدوحه الصبلحٌات على االبماء مع.2222 مارس 32 من اعتبارا سدوات ثبلث لمده واختصاصاتهم

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى دون هى كما التجارى بالسجل والوارده المدتدب والعضو

 التالى االعضاء الساده عضوٌه تجدٌد-المدتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عسكر ٌوسؾ كارولٌن -  936

 مجلس رئٌس للسٌد الممدوحه الصبلحٌات على االبماء مع.2222 مارس 32 من اعتبارا سدوات ثبلث لمده واختصاصاتهم اسمائهم

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى دون هى كما التجارى بالسجل والوارده المدتدب والعضو االداره

 التالى االعضاء الساده عضوٌه تجدٌد-المدتدب والعضو  ادارة جلسم عضو  مساهمة شركة  عسكر ٌوسؾ كارولٌن -  937

 مجلس رئٌس للسٌد الممدوحه الصبلحٌات على االبماء مع.2222 مارس 32 من اعتبارا سدوات ثبلث لمده واختصاصاتهم اسمائهم

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى دون هى كما التجارى بالسجل والوارده المدتدب والعضو االداره

 التالى االعضاء الساده عضوٌه تجدٌد-المدتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عسكر ٌوسؾ كارولٌن -  938

 مجلس رئٌس للسٌد الممدوحه الصبلحٌات على االبماء مع.2222 مارس 32 من اعتبارا سدوات ثبلث لمده واختصاصاتهم اسمائهم

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى دون هى كما التجارى بالسجل والوارده المدتدب والعضو االداره

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ، -مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علم اٌوب سمٌر عماد -  939

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ، -مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علم اٌوب سمٌر عماد -  942

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ، -مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  علم اٌوب سمٌر عماد -  941

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ، -مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عسكر ٌوسؾ كارولٌن -  942

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ، -مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عسكر ٌوسؾ كارولٌن -  943

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ، -مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عسكر ٌوسؾ كارولٌن -  944

 التالى االعضاء الساده عضوٌه تجدٌد-المدتدب والعضو  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجددى جرس جاد دصحى -  945

 مجلس رئٌس للسٌد الممدوحه الصبلحٌات على االبماء مع.2222 مارس 32 من اعتبارا سدوات ثبلث لمده واختصاصاتهم اسمائهم

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى دون هى كما التجارى بالسجل والوارده المدتدب والعضو االداره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التالى االعضاء الساده عضوٌه تجدٌد-المدتدب والعضو  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجددى جرس جاد دصحى -  946

 مجلس رئٌس للسٌد الممدوحه الصبلحٌات على االبماء مع.2222 مارس 32 من اعتبارا سدوات ثبلث لمده واختصاصاتهم اسمائهم

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى دون هى كما التجارى بالسجل والوارده المدتدب والعضو االداره

 التالى االعضاء الساده عضوٌه تجدٌد-المدتدب والعضو  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجددى جرس جاد دصحى -  947

 مجلس رئٌس للسٌد الممدوحه الصبلحٌات على االبماء مع.2222 مارس 32 من اعتبارا سدوات ثبلث لمده واختصاصاتهم اسمائهم

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  تعدٌل اى دون هى كما التجارى بالسجل والوارده المدتدب والعضو االداره

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ، -مدتدب  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجددى جرس جاد دصحى -  948

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ، -مدتدب  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجددى جرس جاد دصحى -  949

 411   برلم    22212524:  تارٌخ ، -مدتدب  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الجددى جرس جاد دصحى -  952

 وتعهداتها الشركة معامبلت على التولٌع حك ٌملن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مهدا الرحمن عبد السبلم عبد عادل -  951

 أو مدٌرٌن عده ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامبلت هذه على بالتولٌع مفوض شخص كل

 - مهدا الرحمن عبد السبلم عبد عادل/  وللسٌد ، مجتمعٌن أو مدفردٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكبلء

 الشٌكات على والتولٌع واالٌداع السحب وحك البدون امام الشركة باسم الحسابات فتح فً الحك(  ا   مدفرد)  اإلدارة مجلس رئٌس

 161648   برلم    22212524:  تارٌخ ، والرهن المرض عمود على والتولٌع البدن من الشركة رأسمال عن واالفراج

 وتعهداتها الشركة معامبلت على التولٌع حك ٌملن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مهدا الرحمن عبد السبلم عبد عادل -  952

 أو مدٌرٌن عده ٌعٌن أن فً الحك اإلدارة ولمجلس ، اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامبلت هذه على بالتولٌع مفوض شخص كل

 - مهدا الرحمن عبد السبلم عبد عادل/  وللسٌد ، مجتمعٌن أو مدفردٌن الشركة عن التولٌع حك أٌضا ٌخولهم وأن مفوضٌن وكبلء

 الشٌكات على والتولٌع واالٌداع السحب وحك البدون امام الشركة باسم الحسابات فتح فً الحك(  ا   مدفرد)  اإلدارة مجلس رئٌس

 161648   برلم    22212524:  تارٌخ ، والرهن المرض عمود على والتولٌع البدن من الشركة رأسمال عن واالفراج

 الضمان خطابات واصدار الشركة ولصالح باسم  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مهدا الرحمن عبد السبلم عبد عادل -  953

 على والتولٌع والسٌارات واألراضً والعمارات والمدموالت والبضائع المهمات جمٌع وبٌع شراء وحك ، المستددٌة االعتمادات وفتح

 اإلذدٌة السددات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافة ودفع لبض وحك ، والتوثٌك العماري الشهر مصلحة أمام العمود تلن

 والحك ، العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة موافمه بعد األساسً الدظام وتعدٌل الشركات تؤسٌس فً االشتران عمود على والتولٌع التجارٌة

 161648   برلم    22212524:  تارٌخ ، الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة إجراء فً

 الضمان خطابات واصدار الشركة ولصالح باسم  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مهدا الرحمن عبد السبلم عبد عادل -  954

 على والتولٌع والسٌارات واألراضً والعمارات والمدموالت والبضائع المهمات جمٌع وبٌع شراء وحك ، المستددٌة االعتمادات وفتح

 اإلذدٌة السددات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافة ودفع لبض وحك ، والتوثٌك العماري الشهر مصلحة أمام العمود تلن

 والحك ، العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة موافمه بعد األساسً الدظام وتعدٌل الشركات تؤسٌس فً االشتران عمود على والتولٌع التجارٌة

 161648   برلم    22212524:  تارٌخ ، الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة إجراء فً

 وكبلء وعزل وولؾ تعٌٌن األخص وعلى  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مهدا الرحمن عبد السبلم عبد عادل -  955

 الشركة بمعامبلت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود جمٌع وإبرام ومكافؤتهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمً

 والرسمٌة الحكومٌة الجهات جمٌع أمام باسمها والتعامل الشركة عن والتولٌع الؽٌر أمام وتمثٌلها الشركة إدارة وحك باألجل او بالدمد

 والهجرة الجوازات ومصلحة الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العام والمطاع للدولة التابعة التدفٌذٌة واألجهزة والوزارات

 161648   برلم    22212524:  تارٌخ ، والهٌئة العماري والشهر التجاري والسجل الجمارن ومصلحة والجدسٌة

 وكبلء وعزل وولؾ تعٌٌن األخص وعلى  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مهدا الرحمن عبد السبلم عبد عادل -  956

 الشركة بمعامبلت تتعلك التً والصفمات والمشارطات العمود جمٌع وإبرام ومكافؤتهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمً

 والرسمٌة الحكومٌة الجهات جمٌع أمام باسمها والتعامل الشركة عن والتولٌع الؽٌر أمام وتمثٌلها الشركة إدارة وحك باألجل او بالدمد

 والهجرة الجوازات ومصلحة الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العام والمطاع للدولة التابعة التدفٌذٌة واألجهزة والوزارات

 161648   برلم    22212524:  تارٌخ ، والهٌئة العماري والشهر التجاري والسجل الجمارن ومصلحة والجدسٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على للرلابة العامة والهٌئة لبلستثمار العامة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مهدا الرحمن عبد السبلم عبد عادل -  957

 وجمٌع العربٌة مصر جمهورٌة وخارج داخل والمدصلٌات السفارات وجمٌع المالٌة للرلابة العامة والهٌئة والواردات الصادرات

 ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل وحك ، الجمهورٌة محافظات بكافة لؤلحٌاء التابعة األجهزة وكافة والمطارات الموادئ

 161648   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  ذكر

 على للرلابة العامة والهٌئة لبلستثمار العامة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مهدا الرحمن عبد السبلم عبد عادل -  958

 وجمٌع العربٌة مصر ورٌةجمه وخارج داخل والمدصلٌات السفارات وجمٌع المالٌة للرلابة العامة والهٌئة والواردات الصادرات

 ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض او توكٌل وحك ، الجمهورٌة محافظات بكافة لؤلحٌاء التابعة األجهزة وكافة والمطارات الموادئ

 161648   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  ذكر

 مجلس ٌباشر - الشركة ادارة مجلس تعٌٌن ٌتجدٌد  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  مصطفى مصطفى صبلح مصطفً -  959

 مجلس رئٌس وصبلحٌات اختصاصات وتكون 2224-4-26 فى وتدتهى 2221- 4- 27 من تبدا سدوات ثبلث لمدة عمله االدارة

 8211   برلم    22212524:  تارٌخ ، للشركة التجارى بالسجل واردة هى كما االدارة

:  تارٌخ ، التعدٌل بعمد مذكور موصى شرٌن الى صفته تحولت  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم بٌومى مجدى كرٌم -  962

 8724   برلم    22212524

 ، التعدٌل بعمد مذكور موصى شرٌن الى صفته تحولت  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم بٌومى مجدي  هللا عبد -  961

 8724   برلم    22212524:  تارٌخ

 تارٌخ ، التعدٌل بعمد مذكور موصى شرٌن الى صفته تحولت  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم بٌومى مجدى ٌوسؾ -  962

 8724   برلم    22212524: 

:  تارٌخ ، التعدٌل بعمد مذكور موصى شرٌن الى صفته تحولت  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم بٌومى مجدى كرٌم -  963

 8724   برلم    22212524

 ، التعدٌل بعمد مذكور موصى شرٌن الى صفته تحولت  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم بٌومى مجدي  هللا عبد -  964

 8724   برلم    22212524:  تارٌخ

 تارٌخ ، التعدٌل بعمد مذكور موصى شرٌن الى صفته تحولت  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم بٌومى مجدى ٌوسؾ -  965

 8724   برلم    22212524: 

 الرسمٌة الجهات امام المسئولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم بٌومى مجدى كرٌم -  966

 باسم التعامل و الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً مدفردا   وله  مدفردا   ابراهٌم بٌومً مجدي هللا عبد/ المتضامن للشرٌن

 و كالسحب البدون مع التعامل و الخاص و االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة الؽٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع مع الشركة

 التصرؾ وحك الشركة والؼراض الشركة بؤسم وذلن البدكٌة الحسابات كافة وؼلك وفتح وصرفها الشٌكات علً التولٌع و االٌداع

 8724   برلم    22212524:  تارٌخ ، حك وله المرض و الرهن و الشركة اصول من اصل اي فً

 الجهات امام المسئولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم بٌومى مجدي  هللا عبد -  967

 و الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً مدفردا   وله  مدفردا   ابراهٌم بٌومً مجدي هللا عبد/ المتضامن للشرٌن الرسمٌة

 البدون مع التعامل و الخاص و االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة الؽٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع مع الشركة باسم التعامل

 وحك الشركة والؼراض الشركة بؤسم وذلن البدكٌة الحسابات كافة وؼلك وفتح وصرفها الشٌكات علً التولٌع و االٌداع و كالسحب

 8724   برلم    22212524:  تارٌخ ، حك وله المرض و الرهن و الشركة اصول من اصل اي فً التصرؾ

 الرسمٌة الجهات امام المسئولٌة و التولٌع و االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم بٌومى مجدى ٌوسؾ -  968

 باسم التعامل و الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فً مدفردا   وله  مدفردا   ابراهٌم بٌومً مجدي هللا عبد/ المتضامن للشرٌن

 و كالسحب البدون مع التعامل و الخاص و االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة الؽٌر و الحكومٌة الجهات جمٌع مع الشركة

 التصرؾ وحك الشركة والؼراض الشركة بؤسم وذلن البدكٌة الحسابات كافة وؼلك وفتح وصرفها الشٌكات علً التولٌع و االٌداع

 8724   برلم    22212524:  تارٌخ ، حك وله المرض و الرهن و الشركة اصول من اصل اي فً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركاء عدا فٌما ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر توكٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم بٌومى مجدى كرٌم -  969

 8724   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  الموصٌن

 الشركاء عدا فٌما ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر توكٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم بٌومى مجدي  هللا عبد -  972

 8724   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  الموصٌن

 الشركاء عدا فٌما ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر توكٌل  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  ابراهٌم بٌومى مجدى ٌوسؾ -  971

 8724   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  الموصٌن

 وؼلك وفتح واالٌداع كالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  972

 او تفوٌض فى الحك ولهما مدفردٌن او مجتمعٌن الؽٌر كفالة حك لهم كما مجتمعٌن الشٌكات على التولٌع حك لهما ان كما الحسابات

 1682   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  ذكره ماسبك بعض او كل فى الؽٌر توكٌل

 الرسمٌة الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  973

 المتضامدٌن الشرٌكٌن وٌمثل مدفردٌن او مجتمعٌن فهمى كمال سمٌر احمد والشرٌن الفتاح عبد فهمى كمال سمٌر الشرٌن من لكبل

 والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى اومدفردٌن مجتمعٌن ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة مدفردٌن او مجتمعٌن

 حك مدفردٌن او مجتمعٌن ولهما والخاص العام االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع مع باسمها

 1682   برلم    22212524:  تارٌخ ، والرهن الؽٌر وتوكٌل والؽٌر للدفس والتدازل البٌع

 الرسمٌة الجهات امام ئولٌةوالمس والتولٌع االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  974

 المتضامدٌن الشرٌكٌن وٌمثل مدفردٌن او مجتمعٌن فهمى كمال سمٌر احمد والشرٌن الفتاح عبد فهمى كمال سمٌر الشرٌن من لكبل

 والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى اومدفردٌن مجتمعٌن ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة مدفردٌن او مجتمعٌن

 حك مدفردٌن او مجتمعٌن ولهما والخاص العام االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع مع باسمها

 1682   برلم    22212524:  تارٌخ ، والرهن الؽٌر وتوكٌل والؽٌر للدفس والتدازل البٌع

 الرسمٌة الجهات امام والمسئولٌة والتولٌع االدارة حك ٌكون  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  975

 المتضامدٌن الشرٌكٌن وٌمثل مدفردٌن او مجتمعٌن فهمى كمال سمٌر احمد والشرٌن الفتاح عبد فهمى كمال سمٌر الشرٌن من لكبل

 والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا فى اومدفردٌن مجتمعٌن ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة مدفردٌن او مجتمعٌن

 حك مدفردٌن او مجتمعٌن ولهما والخاص العام االعمال ولطاع العام والمطاع حكومٌة والؽٌر الحكومٌة الجهات جمٌع مع باسمها

 1682   برلم    22212524:  تارٌخ ، والرهن الؽٌر وتوكٌل والؽٌر للدفس والتدازل البٌع

 الشهر امام والدهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود علً والتولٌع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  976

 مبادً من والمدمولة الثابتة االصول بٌع حك وله العمارى الشهر امام البٌع اجراءات وأتمام الملكٌة أشهار واجراءات العماري

 الصداعٌة التدمٌة وهٌئة الجدٌدة العرب برج مدٌدة وجهاز الجدٌدة المدن اجهزة مع والتعامل السٌارات وبٌع ومعدات وادشاءات

 االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على التولٌع فى الحك و الصداعٌة االراضً علً والتمدٌم والبداء التشٌد لمماولً المصري واالتحاد

 1682   برلم    22212524:  تارٌخ ، البدون مع المالٌة المعامبلت من دوع واى والمرض

 الشهر امام والدهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود علً والتولٌع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  977

 مبادً من والمدمولة الثابتة االصول بٌع حك وله العمارى الشهر امام البٌع اجراءات وأتمام الملكٌة أشهار واجراءات العماري

 الصداعٌة التدمٌة وهٌئة الجدٌدة العرب برج مدٌدة وجهاز الجدٌدة المدن اجهزة مع والتعامل السٌارات وبٌع ومعدات وادشاءات

 االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على التولٌع فى الحك و الصداعٌة االراضً علً والتمدٌم والبداء التشٌد لمماولً المصري واالتحاد

 1682   برلم    22212524:  تارٌخ ، البدون مع المالٌة المعامبلت من دوع واى والمرض

 الشهر امام والدهائٌة االبتدائٌة البٌع عمود علً والتولٌع  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  978

 مبادً من والمدمولة الثابتة االصول بٌع حك وله العمارى الشهر امام البٌع اجراءات وأتمام الملكٌة أشهار واجراءات العماري

 الصداعٌة التدمٌة وهٌئة الجدٌدة العرب برج مدٌدة وجهاز الجدٌدة المدن اجهزة مع والتعامل السٌارات وبٌع ومعدات وادشاءات

 االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على التولٌع فى الحك و الصداعٌة االراضً علً والتمدٌم والبداء التشٌد لمماولً المصري واالتحاد

 1682   برلم    22212524:  تارٌخ ، البدون مع المالٌة المعامبلت من دوع واى والمرض



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وؼلك وفتح واالٌداع كالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  979

 او تفوٌض فى الحك ولهما مدفردٌن او مجتمعٌن الؽٌر كفالة حك لهم كما مجتمعٌن الشٌكات على التولٌع حك لهما ان كما الحسابات

 1682   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  ذكره ماسبك بعض او كل فى الؽٌر توكٌل

 وؼلك وفتح واالٌداع كالسحب المالٌة والهٌئات والمصارؾ  شرٌن و مدٌر  بسٌطة توصٌة  الفتاح عبد فهمً كمال سمٌر -  982

 او تفوٌض فى الحك ولهما مدفردٌن او مجتمعٌن الؽٌر كفالة حك لهم كما مجتمعٌن الشٌكات على التولٌع حك لهما ان كما الحسابات

 1682   برلم    22212524:  تارٌخ ،.  ذكره ماسبك بعض او كل فى الؽٌر توكٌل

 العضوان وصبلحٌات إختصاصات تكون  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  شلبى فتحى محسن دمحم -  981

      مجلس رئٌس دائب/  السٌد و اإلدارة مجلس رئٌس/  السٌدة المدتدبان

   

          للشركة التجارى بالسجل واردة هى كما اإلدارة 

  دائب شلبى فتحى محسن ودمحم اإلدارة مجلس رئٌس الدٌن شمس إبراهٌم أحمد ٌاسمٌن المدتدبان للعضوان ٌكون

        

   للتعامل السلطات أوسع( مدفردٌن) الصدد هذا فى ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة تمثٌل اإلدارة مجلس رئٌس

        

 5443   برلم    22212524:  تارٌخ ، ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة على الشركة عن دٌابة والتولٌع الشركة بإسم

 العضوان وصبلحٌات إختصاصات تكون  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  شلبى فتحى محسن دمحم -  982

      مجلس رئٌس دائب/  السٌد و اإلدارة مجلس رئٌس/  السٌدة المدتدبان

   

          للشركة التجارى بالسجل واردة هى كما اإلدارة 

  دائب شلبى فتحى محسن ودمحم اإلدارة مجلس رئٌس الدٌن شمس إبراهٌم أحمد ٌاسمٌن المدتدبان للعضوان ٌكون

        

   للتعامل السلطات أوسع( مدفردٌن) الصدد هذا فى ولهما الؽٌر مع عبللتها فى الشركة تمثٌل اإلدارة مجلس رئٌس

        

 5443   برلم    22212524:  تارٌخ ، ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة على الشركة عن دٌابة والتولٌع الشركة بإسم

 األخص وعلى الشركة ؼرض  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  شلبى فتحى محسن دمحم -  983

         

  و المبالػ كافة دفع و لبض و مكافآتهم و أجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة مستخدمى و  وكبلء عزل و تعٌٌن

        

  و بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى الصفمات و التجارٌة اإلذدٌة السددات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع

        

   المعامبلت جمٌع و المهمات و المواد جمٌع شــراء و المشارطات و العمود إبرام(  مدفردا)  مدهما لكل و األجل

        

 5443   برلم    22212524:  تارٌخ ، الشٌكات على والتولٌع واإلٌداع سحببال المصارؾ و البدون مع تتم التى للشركة المالٌة

 األخص وعلى الشركة ؼرض  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  شلبى فتحى محسن دمحم -  984

         



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  و المبالػ كافة دفع و لبض و مكافآتهم و أجورهم و مرتباتهم تحدٌد و الشركة مستخدمى و  وكبلء عزل و تعٌٌن

        

  و بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التى الصفمات و التجارٌة اإلذدٌة السددات كافة تسدٌد و بٌع و تحوٌل و تولٌع

        

   المعامبلت جمٌع و المهمات و المواد جمٌع شــراء و المشارطات و العمود إبرام(  مدفردا)  مدهما لكل و األجل

        

 5443   برلم    22212524:  تارٌخ ، الشٌكات على والتولٌع واإلٌداع بالسحب المصارؾ و البدون مع تتم التى للشركة المالٌة

   الحسابات وؼلك وفتح  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  شلبى فتحى محسن دمحم -  985

        

    اإلفراج و اإلعتمادات فتح و إعتمادات بها المفتوح المروض إبرام و اإلئتمادٌة والتسهٌبلت الرهن و واإللتراض

        

  المدموالت و المعدات و للعمارات البٌع و الشراء عمود على التولٌع حك(  مدفردا)  مدهما لكل و المال رأس عن

        

   كــــافة أمام(  مدفردا)  والتولٌع والتوثٌك العمارى الشهر مكاتب  أمام الشركة وألؼراض الشركة بإسم وؼٌرها

        

   برلم    22212524:  تارٌخ ، السجل مكاتب وأمام الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العــام والمطاع الحكومٌة الجهات

5443 

   الحسابات وؼلك وفتح  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  شلبى فتحى محسن دمحم -  986

        

    اإلفراج و اإلعتمادات فتح و إعتمادات بها المفتوح المروض إبرام و اإلئتمادٌة والتسهٌبلت الرهن و واإللتراض

        

  المدموالت و المعدات و للعمارات البٌع و الشراء عمود على التولٌع حك(  مدفردا)  مدهما لكل و المال رأس عن

        

   كــــافة أمام(  مدفردا)  والتولٌع والتوثٌك العمارى الشهر مكاتب  أمام الشركة وألؼراض الشركة بإسم وؼٌرها

        

   برلم    22212524:  تارٌخ ، السجل مكاتب وأمام الخاص والمطاع العام األعمال ولطاع العــام والمطاع الحكومٌة الجهات

5443 

   والهٌئة التجارى  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  شلبى فتحى محسن دمحم -  987

        

  2 لئلختصاص العامة الجمعٌة موافمة األصول بٌع ٌسبك أن على المالٌة للرلابة  العامة والهٌئة لئلستثمار العامة

        

 تارٌخ ،(  لبلختصاص العامة الجمعٌة موافمة االصول بٌع ٌسبك ان على) 2 ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل حك مدهما لكل و

 5443   برلم    22212524: 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   والهٌئة التجارى  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  شلبى فتحى محسن دمحم -  988

        

  2 لئلختصاص العامة الجمعٌة موافمة األصول بٌع ٌسبك أن على المالٌة للرلابة  العامة والهٌئة لئلستثمار العامة

        

 تارٌخ ،(  لبلختصاص العامة الجمعٌة موافمة االصول بٌع ٌسبك ان على) 2 ذكر ما بعض او كل فى الؽٌر توكٌل حك مدهما لكل و

 5443   برلم    22212524: 

   برلم    22212525:  تارٌخ ، استماله  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن شٌرٌن -  989

141186 

 العادٌة العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن شٌرٌن -  992

 ادعماد تارٌخ من اعتبارا  الٌة المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة العالمٌة بً فاركو شركة ادارة مجلس تشكٌل على باالجماع

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، الجمعٌة هذه

    22212525:  تارٌخ ، المدتدب  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن شٌرٌن -  991

 141186   برلم

 ادارة لمجلس الحالى كٌلالتش اعتماد  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن شٌرٌن -  992

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة اٌجٌبت تكدوفارما شركة

   برلم    22212525:  تارٌخ ، مدتدب  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن شٌرٌن -  993

23193 

    22212525:  تارٌخ ،   وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دورالدٌن مرسى  عبدالداصر  جمال -  994

 146281   برلم

    22212525:  تارٌخ ،   وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دورالدٌن مرسى  عبدالداصر  جمال -  995

 146281   برلم

    22212525:  تارٌخ ،   وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دورالدٌن مرسى  عبدالداصر  جمال -  996

 146281   برلم

    22212525:  تارٌخ ،   وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دورالدٌن مرسى  عبدالداصر  جمال -  997

 146281   برلم

 و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دورالدٌن مرسى  عبدالداصر  جمال -  998

 الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات أوسع اإلدارة لمجلس

 سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع الؽٌر امام

 اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته - سالم احمد

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ، المدتدب والعضو

 و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دورالدٌن مرسى  عبدالداصر  جمال -  999

 الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات أوسع اإلدارة لمجلس

 سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع الؽٌر امام

 اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته - سالم احمد

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ، المدتدب والعضو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على والتولٌع البدون أمام  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دورالدٌن مرسى  عبدالداصر  جمال -  1222

 فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع الحسابات وفتح الرهن عمود

 عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن  ولهما  مماسبك بعض او كل

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة والتوكٌبلت وااللتراض الرهن

 على والتولٌع البدون أمام  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  دورالدٌن مرسى  عبدالداصر  جمال -  1221

 فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع الحسابات وفتح الرهن عمود

 عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن  ولهما  مماسبك بعض او كل

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة والتوكٌبلت وااللتراض الرهن

 ادارة لمجلس الحالى كٌلالتش اعادة  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن شٌرٌن -  1222

 ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات سٌؾ شركة

 115867   برلم    22212525:  تارٌخ

 ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن شٌرٌن -  1223

 ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات سٌؾ شركة

 115867   برلم    22212525:  تارٌخ

 ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن شٌرٌن -  1224

 ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات سٌؾ شركة

 115867   برلم    22212525:  تارٌخ

 ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن شٌرٌن -  1225

 ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات سٌؾ شركة

 115867   برلم    22212525:  تارٌخ

 ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  وعضومدتدب رةادا مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن شٌرٌن -  1226

 اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  لبلدوٌة فاركو) الطبٌة والمستلزمات والكٌماوٌات لبلدوٌة االسبلمٌة الشركة

 1358   برلم    22212525:  تارٌخ ، العادٌة العامة الجمعٌة ادعماد تارٌخ من

 ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن شٌرٌن -  1227

 4247   برلم    22212525:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة التجارٌه فاركو شركة

 الشركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن ٌاشار -  1228

 من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  لبلدوٌة فاركو) الطبٌة والمستلزمات والكٌماوٌات لبلدوٌة االسبلمٌة

 1358   برلم    22212525:  تارٌخ ، العادٌة العامة الجمعٌة ادعماد تارٌخ

 فاركو شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً باسع حسن ٌاشار -  1229

 4247   برلم    22212525:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة التجارٌه

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن ٌاشار -  1212

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن ٌاشار -  1211

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 سٌؾ شركة دارةا لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن ٌاشار -  1212

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن ٌاشار -  1213

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن ٌاشار -  1214

 على باالجماع العادٌة العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن ٌاشار -  1215

 ، الجمعٌة هذه ادعماد تارٌخ من اعتبارا  الٌة المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة العالمٌة بً فاركو شركة ادارة مجلس تشكٌل

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، المدتدب  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن ٌاشار -  1216

 تكدوفارما شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن ٌاشار -  1217

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة اٌجٌبت

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن ٌاشار -  1218

 15657   برلم    22212525:  تارٌخ ، طدطا  فرع مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عطٌه احمد الفتاح عبد احمد دمحم -  1219

 االدارة مجلس وعضو الشركة ادارة مجلس رئٌس من كبل تفوٌض  فرع مدٌر  مساهمة شركة  بسٌودى زكى دمحم اسبلم -  1222

 الشركة ادارة مجلس رئٌس كبلمن الشركة عن التولٌع حك ٌملن:  كاالتى الشركة معامبلت على التولٌع بحك مدفردٌن المدتدب

 الشركة باسم التصرفات كافة ابرام وحك الشركة الدارة السلطات اوسع لهم ٌكون وان مدفردٌن المدتدب االدارة مجلس وعضو

 والصرؾ الحسابات وؼلك فتح من البدكٌة التعامبلت بكافة الشركة باسم البدون مع التعامل حك ولهم ؼرضها ولخدمة ولصالحها

   برلم    22212525:  تارٌخ ،.  البدكٌة التسهٌبلت عمود وابرام والرهن االلتراض وحك الشٌكات ىعل والتولٌع واالٌداع والسحب

9566 

 االدارة مجلس وعضو الشركة ادارة مجلس رئٌس من كبل تفوٌض  فرع مدٌر  مساهمة شركة  بسٌودى زكى دمحم اسبلم -  1221

 الشركة ادارة مجلس رئٌس كبلمن الشركة عن التولٌع حك ٌملن:  كاالتى الشركة معامبلت على التولٌع بحك مدفردٌن المدتدب

 الشركة باسم التصرفات كافة ابرام وحك الشركة الدارة السلطات اوسع لهم ٌكون وان مدفردٌن المدتدب االدارة مجلس وعضو

 والصرؾ الحسابات وؼلك فتح من البدكٌة التعامبلت بكافة الشركة باسم البدون مع التعامل حك ولهم ؼرضها ولخدمة ولصالحها

   برلم    22212525:  تارٌخ ،.  البدكٌة التسهٌبلت عمود وابرام والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع واالٌداع والسحب

9566 

   برلم    22212525:  تارٌخ ،   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد الرحمن عبد مصطفى عدلى -  1222

146281 

   برلم    22212525:  تارٌخ ،   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد الرحمن عبد مصطفى عدلى -  1223

146281 

   برلم    22212525:  تارٌخ ،   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد الرحمن عبد مصطفى عدلى -  1224

146281 

   برلم    22212525:  تارٌخ ،   الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد الرحمن عبد مصطفى عدلى -  1225

146281 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد الرحمن عبد مصطفى عدلى -  1226

 الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات أوسع اإلدارة

 سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع

 والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته -

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ، المدتدب

 لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد الرحمن عبد مصطفى عدلى -  1227

 الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات أوسع اإلدارة

 سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع

 والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته -

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ، المدتدب

 الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  الخبرة ذوى من لسمج عضو  مساهمة شركة  فاٌد الرحمن عبد مصطفى عدلى -  1228

 بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع الحسابات وفتح

 الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن  ولهما  مماسبك

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة والتوكٌبلت وااللتراض

 الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد الرحمن عبد مصطفى عدلى -  1229

 بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع الحسابات وفتح

 الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن  ولهما  مماسبك

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة والتوكٌبلت وااللتراض

 وعضو الشركة ادارة مجلس رئٌس من كبل تفوٌض  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  هللا فتح احمد عباس حمدى -  1232

 مجلس رئٌس كبلمن الشركة عن التولٌع حك ٌملن:  كاالتى الشركة معامبلت على التولٌع بحك مدفردٌن المدتدب االدارة مجلس

 باسم التصرفات كافة ابرام وحك الشركة الدارة السلطات اوسع لهم ٌكون وان مدفردٌن المدتدب االدارة مجلس وعضو الشركة ادارة

 الحسابات وؼلك فتح من البدكٌة التعامبلت بكافة الشركة باسم البدون مع التعامل حك ولهم ؼرضها ولخدمة ولصالحها الشركة

:  تارٌخ ،.  البدكٌة التسهٌبلت عمود وابرام والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع واالٌداع والسحب والصرؾ

 9566   برلم    22212525

 وعضو الشركة ادارة مجلس رئٌس من كبل تفوٌض  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  هللا فتح احمد عباس حمدى -  1231

 مجلس رئٌس منكبل الشركة عن التولٌع حك ٌملن:  كاالتى الشركة معامبلت على التولٌع بحك مدفردٌن المدتدب االدارة مجلس

 باسم التصرفات كافة ابرام وحك الشركة الدارة السلطات اوسع لهم ٌكون وان مدفردٌن المدتدب االدارة مجلس وعضو الشركة ادارة

 الحسابات وؼلك فتح من البدكٌة التعامبلت بكافة الشركة باسم البدون مع التعامل حك ولهم ؼرضها ولخدمة ولصالحها الشركة

:  تارٌخ ،.  البدكٌة التسهٌبلت عمود وابرام والرهن االلتراض وحك الشٌكات على والتولٌع واالٌداع والسحب والصرؾ

 9566   برلم    22212525

 الحسابات وفتح الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عبلء -  1232

  ولهما  مماسبك بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع

 والتوكٌبلت وااللتراض الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة

 الحسابات وفتح الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  متفرغ ؼٌر عضو  مساهمة شركة  الشٌخه احمد حسن هادى -  1233

  ولهما  مماسبك بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع

 والتوكٌبلت وااللتراض الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة

 الحسابات وفتح الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  متفرغ ؼٌر عضو  مساهمة شركة  الشٌخه احمد حسن هادى -  1234

  ولهما  مماسبك بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب الٌداعوا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتوكٌبلت وااللتراض الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة

 عبد حجازي الدسولً وائل/  لؤلستاذ صبلحٌة مدح  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدالحك حجازى الدسولى وائل -  1235

 حك وله العمود وابرام كافة الجهات جمٌع مع والتعامل وتعهداتها الشركة معامبلت على التولٌع حك االدارة مجلس رئٌس الحك

 ألؼراضها وتحمٌك الشركة صالح و باسم الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات عن والتولٌع واالٌداع السحب من البدون كافة مع التعامل

:  تارٌخ ،( مدفردٌن او مجتمعٌن) ذكر ما أوضاع كل فً الؽٌر توكٌل حك وله االلتراض حك وله المال رأس عن واالفراج

 17134   برلم    22212525

 إبراهٌم حسن الدٌن حسام/  لؤلستاذ صبلحٌة مدح  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عبدالحك حجازى الدسولى وائل -  1236

 حك وله العمود وابرام كافة الجهات جمٌع مع والتعامل وتعهداتها الشركة معامبلت على التولٌع حك للشركة التدفٌذي المدٌر بخٌت

 ألؼراضها وتحمٌك الشركة صالح و باسم الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات عن والتولٌع واالٌداع السحب من البدون كافة مع التعامل

:  تارٌخ ،( مدفردٌن او مجتمعٌن) ذكر ما أوضاع كل فً الؽٌر توكٌل حك وله االلتراض حك وله المال رأس عن واالفراج

 17134   برلم    22212525

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس رئٌس  ساهمةم شركة  سالم احمد سالم الدٌن عبلء -  1237

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عبلء -  1238

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   متفرغ ؼٌر عضو  مساهمة شركة  الشٌخه احمد حسن هادى -  1239

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   متفرغ ؼٌر عضو  مساهمة شركة  الشٌخه احمد حسن هادى -  1242

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عبلء -  1241

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عبلء -  1242

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   متفرغ ؼٌر عضو  مساهمة شركة  الشٌخه احمد حسن هادى -  1243

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   متفرغ ؼٌر عضو  مساهمة شركة  الشٌخه احمد حسن هادى -  1244

 أوسع اإلدارة لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عبلء -  1245

 وجمٌع الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات

 - سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 المدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، لتولٌعوا العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ،

 أوسع اإلدارة لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عبلء -  1246

 وجمٌع الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات

 - سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 المدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ،

 أوسع اإلدارة لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  متفرغ ؼٌر عضو  مساهمة شركة  الشٌخه احمد حسن هادى -  1247

 وجمٌع الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات

 - سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 المدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ،

 أوسع اإلدارة لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  متفرغ ؼٌر عضو  مساهمة شركة  الشٌخه احمد حسن هادى -  1248

 وجمٌع الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 - سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 المدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ،

 الحسابات وفتح الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عبلء -  1249

  ولهما  مماسبك بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع

 والتوكٌبلت وااللتراض الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن شٌرٌن دمحم -  1252

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن شٌرٌن دمحم -  1251

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 لمستحضرات سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر هللا عبد معوض -  1252

    22212525:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة

 115867   برلم

 لمستحضرات سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر هللا عبد معوض -  1253

    22212525:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة

 115867   برلم

 لمستحضرات سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر هللا عبد معوض -  1254

    22212525:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة

 115867   برلم

 لمستحضرات سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر هللا عبد معوض -  1255

    22212525:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة

 115867   برلم

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد حسن دمحم ٌاسر -  1256

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  امٌن فرٌد دمحم كمال دمحم دهى -  1257

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خلٌفه الواحد عبد خالد وفاء -  1258

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دسولً جابر ابراهٌم دمحم -  1259

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد السٌد عبدالمجٌد هداء -  1262

   برلم    22212525:  تارٌخ ، استماله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن ٌاشار الدٌن سٌؾ -  1261

141186 

 تشكٌل على باالجماع العادٌة العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد حسن دمحم ٌاسر -  1262

:  تارٌخ ، الجمعٌة هذه ادعماد تارٌخ من اعتبارا  الٌة المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة العالمٌة بً فاركو شركة ادارة مجلس

 141186   برلم    22212525



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على باالجماع العادٌة العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  امٌن فرٌد دمحم كمال دمحم دهى -  1263

 ، الجمعٌة هذه ادعماد تارٌخ من اعتبارا  الٌة المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة العالمٌة بً فاركو شركة ةادار مجلس تشكٌل

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ

 على باالجماع العادٌة العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خلٌفه الواحد عبد خالد وفاء -  1264

 ، الجمعٌة هذه ادعماد تارٌخ من اعتبارا  الٌة المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة العالمٌة بً فاركو شركة ادارة مجلس تشكٌل

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ

 تشكٌل على باالجماع العادٌة العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دسولً جابر ابراهٌم دمحم -  1265

:  تارٌخ ، الجمعٌة هذه ادعماد تارٌخ من اعتبارا  الٌة المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة العالمٌة بً فاركو شركة ادارة مجلس

 141186   برلم    22212525

 على باالجماع العادٌة العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد السٌد عبدالمجٌد هداء -  1266

 ، الجمعٌة هذه ادعماد تارٌخ من اعتبارا  الٌة المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة العالمٌة بً فاركو شركة ادارة مجلس تشكٌل

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ

 باالجماع العادٌة العادٌة العامة الجمعٌة توافم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن ٌاشار الدٌن سٌؾ -  1267

 هذه ادعماد تارٌخ من اعتبارا  الٌة المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة العالمٌة بً فاركو شركة ادارة مجلس تشكٌل على

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، الجمعٌة

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم عثمان عثمان دمحم طارق -  1268

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم عثمان عثمان دمحم طارق -  1269

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة سمجل عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم عثمان عثمان دمحم طارق -  1272

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهٌم عثمان عثمان دمحم طارق -  1271

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن شٌرٌن دمحم -  1272

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن شٌرٌن دمحم -  1273

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 الشركة ادارة لمجلس الحالى لالتشكٌ اعتماد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن شٌرٌن مروان -  1274

 من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  لبلدوٌة فاركو) الطبٌة والمستلزمات والكٌماوٌات لبلدوٌة االسبلمٌة

 1358   برلم    22212525:  تارٌخ ، العادٌة العامة الجمعٌة ادعماد تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن ٌاشار عزالدٌن -  1275

 من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  لبلدوٌة فاركو) الطبٌة والمستلزمات والكٌماوٌات لبلدوٌة االسبلمٌة

 1358   برلم    22212525:  تارٌخ ، العادٌة العامة الجمعٌة ادعماد تارٌخ

 االسبلمٌة الشركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  االبٌارى على دمحم كرٌم -  1276

 ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  لبلدوٌة فاركو) الطبٌة والمستلزمات والكٌماوٌات لبلدوٌة

 1358   برلم    22212525:  تارٌخ ، العادٌة العامة الجمعٌة

 االسبلمٌة الشركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرٌبى دمحم فوزى وائل -  1277

 ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  لبلدوٌة فاركو) الطبٌة والمستلزمات والكٌماوٌات لبلدوٌة

 1358   برلم    22212525:  تارٌخ ، العادٌة العامة الجمعٌة

 الشركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن شٌرٌن ساره -  1278

 من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  لبلدوٌة فاركو) الطبٌة والمستلزمات والكٌماوٌات لبلدوٌة االسبلمٌة

 1358   برلم    22212525:  تارٌخ ، العادٌة العامة الجمعٌة ادعماد تارٌخ

 لبلدوٌة االسبلمٌة الشركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى ٌاشار ادجى -  1279

 الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  لبلدوٌة فاركو) لطبٌةا والمستلزمات والكٌماوٌات

 1358   برلم    22212525:  تارٌخ ، العادٌة العامة

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، المدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فاٌد حسن دمحم ٌاسر -  1282

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، المدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  امٌن فرٌد دمحم كمال دمحم دهى -  1281

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، المدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خلٌفه الواحد عبد خالد وفاء -  1282

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، المدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دسولً جابر ابراهٌم دمحم -  1283

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، المدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد السٌد عبدالمجٌد هداء -  1284

   برلم    22212525:  تارٌخ ، المدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن ٌاشار الدٌن سٌؾ -  1285

141186 

 تكدوفارما شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن شٌرٌن ٌاسٌن -  1286

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة اٌجٌبت

 بكافة اٌجٌبت تكدوفارما شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفاعى دمحم احمد -  1287

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات

 تكدوفارما شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى ٌاشار الدٌن سٌؾ -  1288

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة اٌجٌبت

 تكدوفارما شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمٌر حسن الدٌن دصر دمحم -  1289

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة اٌجٌبت

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن شٌرٌن ٌاسٌن -  1292

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رفاعى دمحم احمد -  1291

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى ٌاشار الدٌن سٌؾ -  1292



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمٌر حسن الدٌن دصر دمحم -  1293

 الحسابات وفتح الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عصام -  1294

  ولهما  مماسبك بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع

 والتوكٌبلت وااللتراض الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة

 وفتح الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم عبلءالدٌن سامى -  1295

 بعض او كل فً ؽٌرال توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع الحسابات

 الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن  ولهما  مماسبك

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة والتوكٌبلت وااللتراض

 وفتح الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم عبلءالدٌن سامى -  1296

 بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع الحسابات

 الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن  ولهما  مماسبك

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة والتوكٌبلت وااللتراض

 الحسابات وفتح الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدٌن دور مرسً الدٌن دور -  1297

  ولهما  مماسبك بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع

 والتوكٌبلت وااللتراض الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة

 الحسابات وفتح الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدٌن دور مرسً الدٌن دور -  1298

  ولهما  مماسبك بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع

 والتوكٌبلت وااللتراض الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة

 لتلن  االولى بالمجموعة ذكرهم السابك من اخر مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركه عبدالمجٌد عبدالرحمن دمحم -  1299

 . التجارى بالسجل الصبلحٌة

 تلن ان حٌث تؽٌٌر دون هى كما  واعضاءا مدتدبا وعضوا رئٌسا التجارى بالسجل الممٌدة االخرى المجلس صبلحٌات تبمى ان على

 1323   برلم    22212525:  تارٌخ ،.  لها تعدٌبل ولٌس التجارى بالسجل الواردة للصبلحٌات اضافة هو الصبلحٌات

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  موالر فرادن ماتٌاس -  1122

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  برافو رٌتشاردس بابلو خوان -  1121

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رجب محمود سعد احمد -  1122

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شمٌد كرٌس -  1123

 - السمان إبراهٌم دمحم أحمد محمود مروان/ السٌد من كل مدح  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  موالر فرادن ماتٌاس -  1124

 السلطات مجتمعٌٌن للشركه المدتدب اإلدارة مجلس عضو شمٌد كرٌس/ األستاذ و المدتدب العضو و اإلدارة مجلس رئٌس

 :السلطات هذه بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض سلطه مع التالٌة

 والخدمات، البضائع تورٌد العملٌات، العمال، أمور التجارٌة، واالتفالات المفاوضات ٌشمل بما للشركة اإلدارٌة المسائل مباشرة -1

 .الشركة أعمال إلدارة البلزمة األخرى الٌومٌة األمور وكافة

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، الحكومٌه الجهات جمٌع أمام عدها دٌابة التولٌع و الشركة تمثٌل-2



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إبراهٌم دمحم أحمد محمود مروان/ السٌد من كل مدح  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  برافو رٌتشاردس بابلو خوان -  1125

 السلطات مجتمعٌٌن للشركه المدتدب اإلدارة مجلس عضو شمٌد كرٌس/ األستاذ و المدتدب العضو و اإلدارة مجلس رئٌس - السمان

 :السلطات هذه بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض سلطه مع التالٌة

 والخدمات، البضائع تورٌد العملٌات، العمال، أمور التجارٌة، واالتفالات المفاوضات ٌشمل بما للشركة اإلدارٌة المسائل مباشرة -1

 .الشركة أعمال إلدارة البلزمة األخرى الٌومٌة األمور وكافة

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، الحكومٌه الجهات جمٌع أمام عدها دٌابة التولٌع و الشركة تمثٌل-2

 السمان إبراهٌم دمحم أحمد دمحمو مروان/ السٌد من كل مدح  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رجب محمود سعد احمد -  1126

 السلطات مجتمعٌٌن للشركه المدتدب اإلدارة مجلس عضو شمٌد كرٌس/ األستاذ و المدتدب العضو و اإلدارة مجلس رئٌس -

 :السلطات هذه بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض سلطه مع التالٌة

 والخدمات، البضائع تورٌد العملٌات، العمال، أمور التجارٌة، واالتفالات المفاوضات ٌشمل بما للشركة اإلدارٌة المسائل مباشرة -1

 .الشركة أعمال إلدارة البلزمة األخرى الٌومٌة األمور وكافة

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، الحكومٌه الجهات جمٌع أمام عدها دٌابة التولٌع و الشركة تمثٌل-2

 رئٌس - السمان إبراهٌم دمحم أحمد محمود مروان/ السٌد من كل مدح  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شمٌد كرٌس -  1127

 السلطات مجتمعٌٌن للشركه المدتدب اإلدارة مجلس عضو شمٌد كرٌس/ األستاذ و المدتدب العضو و اإلدارة مجلس

 :السلطات هذه بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض سلطه مع التالٌة

 والخدمات، البضائع تورٌد العملٌات، العمال، أمور التجارٌة، واالتفالات المفاوضات ٌشمل بما للشركة اإلدارٌة المسائل مباشرة -1

 .الشركة أعمال إلدارة البلزمة األخرى الٌومٌة األمور وكافة

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، الحكومٌه الجهات جمٌع أمام عدها دٌابة التولٌع و الشركة تمثٌل-2

 الحك عبد حجازي الدسولً وائل/  لؤلستاذ صبلحٌة مدح  عام مدٌر  مساهمة شركة  بخٌت ابراهٌم حسن دٌنال حسام -  1128

 مع التعامل حك وله العمود وابرام كافة الجهات جمٌع مع والتعامل وتعهداتها الشركة معامبلت على التولٌع حك االدارة مجلس رئٌس

 واالفراج ألؼراضها وتحمٌك الشركة صالح و باسم الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات عن والتولٌع واالٌداع السحب من البدون كافة

    22212525:  تارٌخ ،( مدفردٌن او مجتمعٌن) ذكر ما أوضاع كل فً الؽٌر توكٌل حك وله االلتراض حك وله المال رأس عن

 17134   برلم

 بخٌت إبراهٌم حسن الدٌن حسام/  لؤلستاذ صبلحٌة مدح  عام مدٌر  مساهمة شركة  بخٌت ابراهٌم حسن الدٌن حسام -  1129

 التعامل حك وله العمود وابرام كافة الجهات جمٌع مع والتعامل وتعهداتها الشركة معامبلت على التولٌع حك للشركة التدفٌذي المدٌر

 واالفراج ألؼراضها وتحمٌك الشركة صالح و باسم الحسابات وؼلك وفتح الشٌكات عن والتولٌع واالٌداع السحب من البدون كافة مع

    22212525:  تارٌخ ،( مدفردٌن او مجتمعٌن) ذكر ما أوضاع كل فً الؽٌر توكٌل حك وله االلتراض حك وله المال رأس عن

 17134   برلم

 الداصر عبد جمال مرسً -  1112

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم الدٌن دور مرسً

 الداصر عبد جمال مرسً -  1111

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم الدٌن دور مرسً

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عصام -  1112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن امعص -  1113

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم عبلءالدٌن سامى -  1114

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم عبلءالدٌن سامى -  1115

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدٌن دور مرسً الدٌن دور -  1116

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدٌن دور مرسً الدٌن دور -  1117

 الداصر عبد جمال مرسً -  1118

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم الدٌن دور مرسً

 الداصر عبد جمال مرسً -  1119

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم الدٌن دور مرسً

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  مسال احمد سالم الدٌن عصام -  1122

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عصام -  1121

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم عبلءالدٌن سامى -  1122

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم عبلءالدٌن سامى -  1123

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدٌن دور مرسً الدٌن دور -  1124

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ،   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدٌن دور مرسً الدٌن دور -  1125

 الداصر عبد جمال مرسً -  1126

 للدظام وفما السلطات أوسع اإلدارة لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم الدٌن دور مرسً

 وؼٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على تصرؾال سلطة  وللمجلس والمادون االساسى

 اإلدارة مجلس رئٌس بصفته - سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة

 البٌع فً الحك مدهما ولكل ، المدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء

 - مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركة الرحمن عبد دمحم دور -  1127

 اضافة مع  بالشركة ادارة مجلس عضو بركة الرحمن عبد دمحم دور/  االدسة تعٌٌن على باالجماع العادٌة العامة الجمعٌة وافمت

 :  االتٌة الصبلحٌات

 عبد الرحمن عبد دمحم الرحمن عبد/ السٌد و المدتدب إدارة مجلس عضو - بركة المجٌد عبد الرحمن عبد دمحم/  السٌد من كبل مدح

 دمحمعبد دور/  واالدسة االدارة مجلس عضو بركة المجٌد عبد الرحمن عبد دمحم عمر/  والسٌد اإلدارة مجلس عضو بركة المجٌد

 1323   برلم    22212525:  تارٌخ ، امام الشركة تمثٌل صبلحٌة مدفردٌن او مجتمعٌن االدارة مجلس عضو - بركة الرحمن

 - مدتدب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركه عبدالمجٌد عبدالرحمن دمحم -  1128

 اضافة مع  بالشركة ادارة مجلس عضو بركة الرحمن عبد دمحم دور/  االدسة تعٌٌن على باالجماع العادٌة العامة الجمعٌة وافمت

 :  االتٌة الصبلحٌات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عبد الرحمن عبد دمحم الرحمن عبد/ السٌد و المدتدب إدارة مجلس عضو - بركة المجٌد عبد الرحمن عبد دمحم/  السٌد من كبل مدح

 دمحمعبد دور/  واالدسة االدارة مجلس عضو بركة المجٌد عبد الرحمن عبد دمحم عمر/  والسٌد اإلدارة مجلس عضو بركة المجٌد

 1323   برلم    22212525:  تارٌخ ، امام الشركة تمثٌل صبلحٌة مدفردٌن او مجتمعٌن االدارة مجلس عضو - بركة الرحمن

 العامة الهٌئة و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركة الرحمن عبد دمحم دور -  1129

 مصلحة وكذا ومكاتبها واداراتها والهجرة العاملة الموى ووزارة االجتماعٌة للتؤمٌدات العامة والهٌئة الحرة والمداطك لبلستثمار

 الشركة وتمثٌل التامٌدات استمارات وعلى العمل عمود على الشركة عن دٌابة التولٌع فى مدفردٌن أو مجتمعٌن الحك ولهم ، الجمارن

 صددوق امام واالوراق المستددات كافة واستبلم وتسلٌم الشركة تمثٌل حك اٌضا ولهم.  االمرٌن بهذٌن المعدٌة االدارٌة الجهات امام

 1323   برلم    22212525:  تارٌخ ، بالشركة الخاصة التعامبلت كافة فى الصادرات تدمٌة

 العامة الهٌئة و الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركه عبدالمجٌد عبدالرحمن دمحم -  1132

 مصلحة وكذا ومكاتبها واداراتها والهجرة العاملة الموى ووزارة االجتماعٌة للتؤمٌدات العامة والهٌئة الحرة والمداطك لبلستثمار

 الشركة وتمثٌل التامٌدات استمارات وعلى العمل عمود على الشركة عن دٌابة التولٌع فى مدفردٌن أو تمعٌنمج الحك ولهم ، الجمارن

 صددوق امام واالوراق المستددات كافة واستبلم وتسلٌم الشركة تمثٌل حك اٌضا ولهم.  االمرٌن بهذٌن المعدٌة االدارٌة الجهات امام

 1323   برلم    22212525:  تارٌخ ، بالشركة ةالخاص التعامبلت كافة فى الصادرات تدمٌة

 وتمدٌم الشٌكات واستبلم علٌها والتولٌع االوراق وتمدٌم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركة الرحمن عبد دمحم دور -  1131

 الصادرات على للرلابة العامة والهٌئة التحوٌبلت عن واالستعبلم وطلب الشركة عن دٌابة التصدٌرٌة بالمساددة الخاصة الملفات

 والوكبلء الموردٌن وسجل والصداعى التجارى السجل مكاتب و الصداعٌة للتدمٌة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرؾ والواردات

 العرب برج مدٌدة وجهاز العمرادٌة والمرافك للمجتمعات العامة والهٌئة ومؤمورٌاتها المصرٌة الضرائب مصلحة وامام التجارٌٌن

 1323   برلم    22212525:  تارٌخ ، ومجالس البٌئة وزارة امام وكذا وتجدٌدها التراخٌص الستخراج

 الشٌكات واستبلم علٌها والتولٌع االوراق وتمدٌم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركه عبدالمجٌد عبدالرحمن دمحم -  1132

 على للرلابة العامة والهٌئة التحوٌبلت عن واالستعبلم وطلب الشركة عن دٌابة التصدٌرٌة بالمساددة الخاصة الملفات وتمدٌم

 الموردٌن وسجل والصداعى التجارى السجل مكاتب و الصداعٌة للتدمٌة العامة والهٌئة التجارٌة والؽرؾ والواردات الصادرات

 برج مدٌدة وجهاز العمرادٌة والمرافك اتللمجتمع العامة والهٌئة ومؤمورٌاتها المصرٌة الضرائب مصلحة وامام التجارٌٌن والوكبلء

 1323   برلم    22212525:  تارٌخ ، ومجالس البٌئة وزارة امام وكذا وتجدٌدها التراخٌص الستخراج العرب

 صرؾ - مٌاه)  باالسكددرٌة العامة والمرافك المدن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركة الرحمن عبد دمحم دور -  1133

 الحك ولهم.  والصداعة التجارة ووزارة االستثمار ووزارة( لبلتصاالت المصرٌة الشركة - الؽاز - الكهرباء توزٌع شركة - صحى

  سبك فٌما خارجه من او المجلس اعضاء من سواء الؽٌر توكٌل أو تفوٌض فى مدفردٌن أو مجتمعٌن

 الجراء البدون لدى عدها دٌابة والتولٌع الشركة تمثٌل حك االدارة مجلس عضو - بركة الرحمن دمحمعبد دور/  االدسة مدح مع

    22212525:  تارٌخ ، مجتمعة الثادٌة المجموعة ضمن(  وؼٌرها شٌكات - تظهٌر - سحب - اٌداع)  العادٌة المصرفٌة المعامبلت

 1323   برلم

 صرؾ - مٌاه)  باالسكددرٌة العامة مرافكوال المدن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركه عبدالمجٌد عبدالرحمن دمحم -  1134

 الحك ولهم.  والصداعة التجارة ووزارة االستثمار ووزارة( لبلتصاالت المصرٌة الشركة - الؽاز - الكهرباء توزٌع شركة - صحى

  سبك فٌما خارجه من او المجلس اعضاء من سواء الؽٌر توكٌل أو تفوٌض فى مدفردٌن أو مجتمعٌن

 الجراء البدون لدى عدها دٌابة والتولٌع الشركة تمثٌل حك االدارة مجلس عضو - بركة الرحمن دمحمعبد دور/  االدسة مدح مع

    22212525:  تارٌخ ، مجتمعة الثادٌة المجموعة ضمن(  وؼٌرها شٌكات - تظهٌر - سحب - اٌداع)  العادٌة المصرفٌة المعامبلت

 1323   برلم

 لتلن  االولى بالمجموعة ذكرهم السابك من اخر مع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  بركة الرحمن عبد دمحم دور -  1135

 . التجارى بالسجل الصبلحٌة

 تلن ان حٌث تؽٌٌر دون هى كما  واعضاءا مدتدبا وعضوا رئٌسا التجارى بالسجل الممٌدة االخرى المجلس صبلحٌات تبمى ان على

 1323   برلم    22212525:  تارٌخ ،.  لها تعدٌبل ولٌس التجارى بالسجل الواردة للصبلحٌات اضافة هو الصبلحٌات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الداصر عبد جمال مرسً -  1136

 للدظام وفما السلطات أوسع اإلدارة لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم الدٌن دور مرسً

 وؼٌر الحكومٌة الجهات وجمٌع الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى

 اإلدارة مجلس رئٌس بصفته - سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة

 البٌع فً الحك مدهما ولكل ، المدتدب والعضو اإلدارة لسمج رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء

 أوسع اإلدارة لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عصام -  1137

 وجمٌع الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات

 - سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 المدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ،

 أوسع اإلدارة لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عصام -  1138

 وجمٌع الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات

 - سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 المدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ،

 أوسع اإلدارة لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم عبلءالدٌن سامى -  1139

 وجمٌع الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات

 - سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 المدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ،

 أوسع اإلدارة لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم عبلءالدٌن سامى -  1142

 وجمٌع الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات

 - سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 المدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ،

 أوسع اإلدارة لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدٌن دور مرسً الدٌن دور -  1141

 وجمٌع الؽٌر امام ركةالش وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات

 - سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 المدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ،

 أوسع اإلدارة لمجلس و االدارة مجلس تشكٌل اعادة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدٌن دور مرسً الدٌن دور -  1142

 وجمٌع الؽٌر امام الشركة وتمثٌل اإلدارة حك ٌكون ان على التصرؾ سلطة  وللمجلس والمادون االساسى للدظام وفما السلطات

 - سالم احمد سالم الدٌن عبلء/ األستاذ من لكبل   مدفردا   الشركة عن والتولٌع التعالدات وابرام الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات

 المدتدب والعضو اإلدارة مجلس رئٌس دائب بصفته - الدٌن دور مرسى الداصر عبد جمال/  والمهددس اإلدارة مجلس رئٌس بصفته

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، والتولٌع العمود على والتولٌع والشراء البٌع فً الحك مدهما ولكل ،

 الداصر عبد جمال مرسً -  1143

 والسحب واالٌداع الحسابات وفتح الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم الدٌن دور مرسً

 او مجتمعٌن  ولهما  مماسبك بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، الرتبطة والتوكٌبلت وااللتراض الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ

 الداصر عبد جمال مرسً -  1144

 والسحب واالٌداع الحسابات وفتح الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم الدٌن دور مرسً

 او مجتمعٌن  ولهما  مماسبك بعض او كل فً ؽٌرال توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن

 ، الرتبطة والتوكٌبلت وااللتراض الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ

 الحسابات وفتح الرهن عمود على والتولٌع البدون أمام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سالم احمد سالم الدٌن عصام -  1145

  ولهما  مماسبك بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او الؽٌر تفوٌض حك مدفردٌن ولهما البدون من وااللتراض والرهن والسحب واالٌداع

 والتوكٌبلت وااللتراض الرهن عمود من ٌرتبط وما االئتمادٌة التسهٌبلت عمود على والتولٌع البدون مع التعامل مدفردٌن او مجتمعٌن

 146281   برلم    22212525:  تارٌخ ، الرتبطة

 فاركو شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عباس حسن شٌرٌن ٌاسٌن -  1146

 4247   برلم    22212525:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة التجارٌه

 التجارٌه فاركو شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دسولً جابر ابراهٌم دمحم -  1147

 4247   برلم    22212525:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة

 الدمل، وزارة الحصر لٌس و المثال سبٌل على) الوزارات و  ادارة مجلس عضو  مةمساه شركة  موالر فرادن ماتٌاس -  1148

 لبلستثمار، العامة الهٌئة المضافة، المٌمة ضرٌبة و الضرائب مصلحة الجمارن، مصلحة السوٌس، لداة هٌئة البحرى، الدمل لطاع

 (.العمل مكاتب و االجتماعٌة للتؤمٌدات العامة الهٌئة

 .حكومٌة الؽٌر االشخاص و الشركات و الجهات جمٌع أمام الشركه تمثٌل-3

 .  الشركة لسٌاسات وفما( عمالٌة او تجارٌة) العمود جمٌع على الشركة عن دٌابة مجتمعٌٌن التولٌع-4

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، و البدكٌة الحسابات ؼلك و لفتح البدون أمام الشركة عن التولٌع و تمثٌل-5

 وزارة الحصر لٌس و المثال سبٌل على) الوزارات و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  برافو رٌتشاردس بابلو خوان -  1149

 العامة الهٌئة المضافة، المٌمة ضرٌبة و الضرائب مصلحة الجمارن، مصلحة السوٌس، لداة هٌئة البحرى، الدمل لطاع الدمل،

 (.العمل مكاتب و االجتماعٌة للتؤمٌدات العامة الهٌئة لبلستثمار،

 .حكومٌة الؽٌر االشخاص و الشركات و الجهات جمٌع أمام الشركه تمثٌل-3

 .  الشركة لسٌاسات وفما( عمالٌة او تجارٌة) العمود جمٌع على الشركة عن دٌابة مجتمعٌٌن التولٌع-4

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، و البدكٌة الحسابات ؼلك و لفتح البدون أمام الشركة عن التولٌع و تمثٌل-5

 الدمل، وزارة الحصر لٌس و المثال سبٌل على) الوزارات و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رجب محمود سعد احمد -  1152

 لبلستثمار، العامة الهٌئة المضافة، المٌمة ضرٌبة و الضرائب مصلحة الجمارن، مصلحة السوٌس، لداة هٌئة البحرى، الدمل لطاع

 (.العمل مكاتب و االجتماعٌة للتؤمٌدات العامة الهٌئة

 .حكومٌة الؽٌر االشخاص و الشركات و الجهات جمٌع أمام الشركه تمثٌل-3

 .  الشركة لسٌاسات وفما( عمالٌة او تجارٌة) العمود جمٌع على الشركة عن دٌابة مجتمعٌٌن التولٌع-4

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، و البدكٌة الحسابات ؼلك و لفتح البدون أمام الشركة عن التولٌع و تمثٌل-5



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الدمل لطاع الدمل، وزارة الحصر لٌس و المثال سبٌل على) الوزارات و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شمٌد كرٌس -  1151

 العامة الهٌئة لبلستثمار، العامة الهٌئة المضافة، المٌمة ضرٌبة و الضرائب مصلحة الجمارن، مصلحة السوٌس، لداة هٌئة البحرى،

 (.العمل مكاتب و االجتماعٌة للتؤمٌدات

 .حكومٌة الؽٌر االشخاص و الشركات و الجهات جمٌع أمام الشركه تمثٌل-3

 .  الشركة لسٌاسات وفما( عمالٌة او تجارٌة) العمود جمٌع على الشركة عن دٌابة مجتمعٌٌن التولٌع-4

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، و البدكٌة الحسابات ؼلك و لفتح البدون أمام الشركة عن التولٌع و تمثٌل-5

 و الرهن و اإللتراض و البدكٌة الضمان خطابات إصدار  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  موالر فرادن ماتٌاس -  1152

 .ةالبدكٌ االلرارات و الدماذج و المستددات كافة على التولٌع

 و تمدٌم و الموادى هٌئات أمام الشركة تمثٌل مدفردٌٌن المدتدبٌن الشركة إدارة مجلس أعضاء و اإلدارة مجلس لرئٌس ٌحك كما

 .الؽٌر تفوٌض سلطه مع المستددات إستبلم

  

 تؽٌٌر دون صدورها السابك البدون أمام التولٌع بسلطات العمل ٌستمر بؤن باإلجماع الحاضرون وافك كما

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، الحالى اإلدارة مجلس أعضاء عضوٌة تجدٌد

 الرهن و اإللتراض و البدكٌة الضمان خطابات إصدار  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  برافو رٌتشاردس بابلو خوان -  1153

 .البدكٌة االلرارات و الدماذج و المستددات كافة على التولٌع و

 و تمدٌم و الموادى هٌئات أمام الشركة تمثٌل مدفردٌٌن المدتدبٌن الشركة إدارة مجلس أعضاء و اإلدارة مجلس لرئٌس ٌحك كما

 .الؽٌر تفوٌض سلطه مع المستددات إستبلم

  

 تؽٌٌر دون صدورها السابك البدون أمام التولٌع بسلطات العمل ٌستمر بؤن باإلجماع الحاضرون وافك كما

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، الحالى اإلدارة مجلس أعضاء عضوٌة تجدٌد

 و الرهن و اإللتراض و البدكٌة الضمان خطابات إصدار  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  رجب محمود سعد احمد -  1154

 .البدكٌة االلرارات و الدماذج و المستددات كافة على التولٌع

 و تمدٌم و الموادى هٌئات أمام الشركة تمثٌل مدفردٌٌن المدتدبٌن الشركة إدارة مجلس أعضاء و اإلدارة مجلس لرئٌس ٌحك كما

 .الؽٌر تفوٌض سلطه مع المستددات إستبلم

  

 تؽٌٌر دون صدورها السابك البدون أمام التولٌع بسلطات العمل ٌستمر بؤن باإلجماع الحاضرون وافك كما

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، الحالى اإلدارة مجلس أعضاء عضوٌة تجدٌد

 على التولٌع و الرهن و اإللتراض و البدكٌة الضمان خطابات إصدار  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شمٌد كرٌس -  1155

 .البدكٌة االلرارات و الدماذج و المستددات كافة

 و تمدٌم و الموادى هٌئات أمام الشركة مثٌلت مدفردٌٌن المدتدبٌن الشركة إدارة مجلس أعضاء و اإلدارة مجلس لرئٌس ٌحك كما

 .الؽٌر تفوٌض سلطه مع المستددات إستبلم

  

 تؽٌٌر دون صدورها السابك البدون أمام التولٌع بسلطات العمل ٌستمر بؤن باإلجماع الحاضرون وافك كما

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، الحالى اإلدارة مجلس أعضاء عضوٌة تجدٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 16438   برلم    22212525:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  Ryan Khalil Abbadi عبادي خلٌل رٌان -  1156

 16438   برلم    22212525:  تارٌخ ،   مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عزب ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  1157

   برلم    22212525:  تارٌخ ، استماله  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن -  1158

141186 

 باالجماع العادٌة العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن -  1159

 هذه ادعماد تارٌخ من اعتبارا  الٌة المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة العالمٌة بً فاركو شركة ادارة مجلس تشكٌل على

 141186   برلم    22212525:  تارٌخ ، الجمعٌة

   برلم    22212525:  تارٌخ ، المدتدب  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن -  1162

141186 

 شركة ادارة مجلسل الحالى التشكٌل اعتماد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن -  1161

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة اٌجٌبت تكدوفارما

   برلم    22212525:  تارٌخ ، مدتدب  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  السمان احمد محمود مروان -  1162

12987 

 أحمد محمود مروان/ السٌد من كل مدح  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  السمان احمد محمود مروان -  1163

 للشركه المدتدب اإلدارة مجلس عضو شمٌد كرٌس/ األستاذ و المدتدب العضو و اإلدارة مجلس رئٌس - السمان إبراهٌم دمحم

 السلطات مجتمعٌٌن

 :السلطات هذه بعض او كل فى الؽٌر تفوٌض سلطه مع التالٌة

 والخدمات، البضائع تورٌد العملٌات، العمال، أمور التجارٌة، واالتفالات المفاوضات ٌشمل بما للشركة اإلدارٌة المسائل مباشرة -1

 .الشركة أعمال إلدارة البلزمة األخرى الٌومٌة األمور وكافة

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، الحكومٌه الجهات جمٌع أمام عدها دٌابة التولٌع و الشركة تمثٌل-2

 لٌس و المثال سبٌل على) الوزارات و  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  السمان احمد محمود مروان -  1164

 الهٌئة المضافة، المٌمة ضرٌبة و الضرائب مصلحة الجمارن، مصلحة السوٌس، لداة هٌئة البحرى، الدمل لطاع الدمل، وزارة الحصر

 (.العمل مكاتب و االجتماعٌة للتؤمٌدات العامة الهٌئة لبلستثمار، العامة

 .حكومٌة الؽٌر االشخاص و الشركات و الجهات جمٌع أمام الشركه تمثٌل-3

 .  الشركة لسٌاسات وفما( عمالٌة او تجارٌة) العمود جمٌع على الشركة عن دٌابة مجتمعٌٌن التولٌع-4

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، و البدكٌة الحسابات ؼلك و لفتح البدون أمام الشركة عن التولٌع و تمثٌل-5

 و البدكٌة الضمان خطابات إصدار  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  السمان احمد محمود مروان -  1165

 .البدكٌة االلرارات و الدماذج و المستددات كافة على التولٌع و الرهن و اإللتراض

 و تمدٌم و الموادى هٌئات أمام الشركة تمثٌل مدفردٌٌن المدتدبٌن الشركة إدارة مجلس أعضاء و اإلدارة مجلس لرئٌس ٌحك كما

 .الؽٌر تفوٌض سلطه مع المستددات إستبلم

  

 تؽٌٌر دون صدورها السابك البدون أمام التولٌع بسلطات العمل ٌستمر بؤن باإلجماع الحاضرون وافك كما

 12987   برلم    22212525:  تارٌخ ، الحالى اإلدارة مجلس أعضاء عضوٌة تجدٌد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مجلس تشكٌل اعادة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الدٌوادً كمال أحمد الدٌوادً عمرو دمحم شرٌؾ -  1166

 والواردة الشركة عن باالدابة التولٌع طاتسل على االبماء مع الحالى التشكٌل بذات سدوات ثبلث مدتها جدٌدة لدورة الشركة ادارة

 7146   برلم    22212525:  تارٌخ ،.  تؽٌٌر دون هى كما التجارى بالسجل

 23193   برلم    22212525:  تارٌخ ، مدتدب  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن -  1167

 فاركو شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن -  1168

 4247   برلم    22212525:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة التجارٌه

 مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عبللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عطٌة هبلل شولً عادل هدٌر -  1169

 أو المادون أو الشركة عمد صراحة به حتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً مدفردٌن او

  العامة للجمعٌة التدفٌذٌة الئحته

  عطٌة هبلل شولً عادل هدٌر/   االستاذه و رضوان دمحم شعبان امٌرة/   االستاذه الشركة مدٌري وللسادة

 وكبلء وعزل وولؾ تعٌٌن األخص وعلً الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة اجراء فً مجتمعٌن الحك لهم

 15364   برلم    22212525:  تارٌخ ، و واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمً

 او مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عبللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  رضوان دمحم شعبان امٌره -  1172

 أو المادون أو الشركة عمد صراحة به حتفظ ما عدا فٌما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً مدفردٌن

  العامة للجمعٌة التدفٌذٌة الئحته

  عطٌة هبلل شولً عادل هدٌر/   االستاذه و رضوان دمحم شعبان امٌرة/   االستاذه الشركة مدٌري وللسادة

 وكبلء وعزل وولؾ تعٌٌن األخص وعلً الشركة ؼرض ضمن الداخلة والمعامبلت العمود كافة اجراء فً مجتمعٌن الحك لهم

 15364   برلم    22212525:  تارٌخ ، و واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ومستخدمً

 وتسدٌد وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافة ودفع ولبض مكافاتهم  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عطٌة هبلل شولً عادل هدٌر -  1171

 ولهم و باالجل او بالدمد الشركه بمعامبلت تتعلك التً الصفمات و المشارطات و العمود جمٌع وابرام التجارٌة االذدٌة السددات كافة

 و مدموله او ثابته الشركه اصول من اصل اي شراء فً الحك ولهم المدموالت و المواد و المهمات و البضائع جمٌع شراء فً الحك

 عمود علً التولٌع حك و الشركه الؼراض و الشركه باسم ؼٌرها و المدموالت و للعمارات المعاوضه و الشراء عمود علً التولٌع

 15364   برلم    22212525:  تارٌخ ، الجهات كافه امام و ادواعها بكافه السٌارات شراء

 كافة وتسدٌد وتحوٌل وتولٌع المبالػ كافة ودفع ولبض مكافاتهم  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  رضوان دمحم شعبان امٌره -  1172

 الحك ولهم و باالجل او بالدمد الشركه بمعامبلت تتعلك التً الصفمات و المشارطات و العمود جمٌع وابرام التجارٌة االذدٌة السددات

 التولٌع و مدموله او ثابته الشركه اصول من اصل اي شراء فً الحك ولهم المدموالت و المواد و المهمات و البضائع جمٌع شراء فً

 شراء عمود علً التولٌع حك و الشركه الؼراض و الشركه باسم ؼٌرها و المدموالت و للعمارات المعاوضه و الشراء عمود علً

 15364   برلم    22212525:  تارٌخ ، الجهات كافه امام و ادواعها بكافه السٌارات

  بذلن الخاصه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عطٌة هبلل شولً عادل هدٌر -  1173

 السحب وحك ادواعها اختبلؾ علً بالبدون الحسابات فتح و الشركه مال راس عن االفراج فً مدفردٌن او مجتمعٌن الحك ولهم

 الضرائب مصلحه و التجاري السجل و التجارٌه الؽرفه امام التولٌع فً و صرفها و الشٌكات علً التولٌع حك و ، واالٌداع

 التراخٌص وادارات المرور ادرات وامام و االجتاعٌه التامٌدات المومٌة الهٌئة و العمل مكتب و  الضرٌبً الطعن لجان و المصرٌة

 15364   برلم    22212525:  تارٌخ ، و الصحة وزارة وامام والتلٌفودات والؽاز والكهرباء المٌاه شركات واما واالحٌاء

  بذلن الخاصه الحكومٌه وؼٌر الحكومٌه  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  رضوان دمحم شعبان امٌره -  1174

 السحب وحك ادواعها اختبلؾ علً بالبدون الحسابات فتح و الشركه مال راس عن االفراج فً مدفردٌن او مجتمعٌن الحك ولهم

 الضرائب مصلحه و التجاري السجل و التجارٌه الؽرفه امام التولٌع فً و صرفها و الشٌكات علً التولٌع حك و ، واالٌداع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التراخٌص وادارات المرور ادرات وامام و االجتاعٌه التامٌدات المومٌة الهٌئة و العمل مكتب و  الضرٌبً الطعن لجان و المصرٌة

 15364   برلم    22212525:  تارٌخ ، و الصحة وزارة وامام والتلٌفودات والؽاز والكهرباء المٌاه شركات واما واالحٌاء

 الحكومٌة والوزارات والمصالح الهٌئات و الجهات جمٌع  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عطٌة هبلل شولً عادل هدٌر -  1175

 15364   برلم    22212525:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او تفوٌض فً الحك لهم و  الحكومٌة وؼٌر

 وؼٌر الحكومٌة والوزارات والمصالح الهٌئات و الجهات جمٌع  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  رضوان دمحم شعبان امٌره -  1176

 15364   برلم    22212525:  تارٌخ ،.  ذكر ما بعض او كل فً الؽٌر توكٌل او تفوٌض فً الحك لهم و  الحكومٌة

 الشركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعتماد  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن -  1177

 من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  لبلدوٌة فاركو) الطبٌة والمستلزمات والكٌماوٌات لبلدوٌة االسبلمٌة

 1358   برلم    22212525:  تارٌخ ، العادٌة العامة الجمعٌة ادعماد تارٌخ

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن -  1178

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن -  1179

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن -  1182

:  تارٌخ ، الجمعٌة ادعماد تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 سٌؾ شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن -  1181

:  تارٌخ ، الجمعٌة دعمادا تارٌخ من اعتبارا الٌه المسددة والمسئولٌات االختصاصات بكافة(  فارما سٌؾ)  الدوائٌة لمستحضرات

 115867   برلم    22212525

 الؽٌر مع عبللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  Ryan Khalil Abbadi عبادي خلٌل رٌان -  1182

 الشركة عمد صراحه به إحتفظ  ما فٌماعدا بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً مدفردٌن أو مجتمعٌن ولهم

 .   العامة للجمعٌه التدفٌذٌة الئحته أو المادون أو

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة بإسم مدفردٌن أو مجتمعٌن التعامل فً الحك وللمدٌرون

 وفتح وإٌداع سحب من والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافه الخاص والمطاع األعمال ولطاع  العام والمطاع

 16438   برلم    22212525:  تارٌخ ، صور وكافه حسابات

 أو مجتمعٌن ولهم الؽٌر مع عبللتها فً الشركة المدٌرون ٌمثل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عزب ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  1183

 أو المادون أو الشركة عمد صراحه به إحتفظ  ما فٌماعدا بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فً مدفردٌن

 .   العامة للجمعٌه التدفٌذٌة الئحته

 الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة الجهات جمٌع أمام أؼراضها وضمن الشركة بإسم مدفردٌن أو مجتمعٌن التعامل فً الحك وللمدٌرون

 وفتح وإٌداع سحب من والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل وكذلن أشكالهم بكافه الخاص عوالمطا األعمال ولطاع  العام والمطاع

 16438   برلم    22212525:  تارٌخ ، صور وكافه حسابات

 والتولٌع والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  Ryan Khalil Abbadi عبادي خلٌل رٌان -  1184

  المال رأس عن واإلفراج الشٌكات علً

 ولصالحها الشركه بإسم ذلن وكل والرهن اإللتراض وحك الشٌكات علً والتولٌع والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل صور وكافه

 مستخدمً وعزل تعٌٌن فً  الحك ولهم العمارٌة وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود علً التولٌع حك لهم وكذلن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والتجارٌة األذدٌه السددات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكبلء

 16438   برلم    22212525:  تارٌخ ، والمشارطات العمود كافه وإبرام

 الشٌكات علً والتولٌع والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عزب ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  1185

  المال رأس عن واإلفراج

 ولصالحها الشركه بإسم ذلن وكل والرهن اإللتراض وحك الشٌكات علً والتولٌع والمصارؾ البدون جمٌع مع التعامل صور وكافه

 مستخدمً وعزل تعٌٌن فً  الحك ولهم ارٌةالعم وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبٌع الشراء عمود علً التولٌع حك لهم وكذلن

 والتجارٌة األذدٌه السددات كافه وتسدٌد وبٌع وتحوٌل وتولٌع المبالػ ودفع لبض حك ولهم وأجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركة ووكبلء

 16438   برلم    22212525:  تارٌخ ، والمشارطات العمود كافه وإبرام

 بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التً والصفمات  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  Ryan Khalil Abbadi عبادي خلٌل رٌان -  1186

 16438   برلم    22212525:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك ولهم باألجل أو

 ولهم باألجل أو بالدمد الشركة بمعامبلت تتعلك التً والصفمات  مدٌر  محدودة مسئولٌة ذات  عزب ابراهٌم دمحم ابراهٌم -  1187

 16438   برلم    22212525:  تارٌخ ، ذكر ما بعض أو كل فً الؽٌر تفوٌض أو توكٌل حك

 اعادة على باالجماع العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  مدتدب وعضو ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن -  1188

:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌة االختصاصات بكافة الدولٌة للتجارة ترٌددج ابولٌر شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل

 138921   برلم    22212526

 على باالجماع العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  االدصارى دروٌش عبدالعزٌز عصام -  1189

:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌة االختصاصات بكافة الدولٌة للتجارة ترٌددج ابولٌر شركة ادارة مجلسل الحالى التشكٌل اعادة

 138921   برلم    22212526

 اعادة على باالجماع العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن شٌرٌن دمحم -  1192

:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌة االختصاصات بكافة الدولٌة للتجارة ترٌددج ابولٌر شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل

 138921   برلم    22212526

 اعادة على باالجماع العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن شٌرٌن مروان -  1191

:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌة االختصاصات بكافة الدولٌة للتجارة ترٌددج ابولٌر شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل

 138921   برلم    22212526

 اعادة على باالجماع العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلمى عباس حسن ٌاشار عزالدٌن -  1192

:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌة االختصاصات بكافة الدولٌة للتجارة ترٌددج ابولٌر شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل

 138921   برلم    22212526

 اعادة على باالجماع العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن ٌاشار -  1193

:  تارٌخ ، الٌه المسددة والمسئولٌة االختصاصات بكافة الدولٌة للتجارة ترٌددج ابولٌر شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل

 138921   برلم    22212526

 العادٌة العامة الجمعٌة وافمت  وعضومدتدب ادارة مجلس رئٌس دائب  مساهمة شركة  حلمً عباس حسن شٌرٌن -  1194

 ، الٌه المسددة والمسئولٌة االختصاصات بكافة الدولٌة للتجارة ترٌددج ابولٌر شركة ادارة لمجلس الحالى التشكٌل اعادة على باالجماع

 138921   برلم    22212526:  تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تحمٌل  م.م.ش الطبٌة للخدمات الزمزم مٌدكال2315  دمحم الدٌن دصر اسامه احمد/ بالسٌد خاص 2221 فى 2 رلم ولتى امر -  1

 6427   برلم    22212524:  تارٌخ

 ش)  الطبٌة للخدمات الدهار2315  مصطفى دمحم الدٌن دصر اسامه احمد/ بالسٌد خاص م2221-5-4 فى 2661 رلم ولتى امر -  2

 6828   برلم    22212524:  تارٌخ ، تحمٌل(  م.  م. 

 صٌرى سمٌر/ والسٌد الكرٌم عبد محمود احمد شعبان السٌد/ بالسٌد خاص 2221-4-1 بتارٌخ 2221 لسده 4 رلم ولتى امر -  3

 ، تحمٌل  المصري المادون ألحكام وفما   مإسسة مساهمة شركة للجلدٌة الطبً دوفا مركز:  هو الشركة أسم2315  مهران احمد

 11129   برلم    22212524:  تارٌخ

 صٌرى سمٌر/ والسٌد الكرٌم عبد محمود احمد شعبان السٌد/ بالسٌد خاص 2221-4-1 بتارٌخ 2221 لسده 4 رلم ولتى امر -  4

   برلم    22212524:  تارٌخ ، تحمٌل  م.م.ش  Nova Cosmetic Center للتجمٌل الطبً دوفا مركز2315  مهران احمد

11129 

 صٌرى سمٌر/ والسٌد الكرٌم عبد محمود احمد شعبان السٌد/ بالسٌد خاص 2221-4-1 بتارٌخ 2221 لسده 4 رلم ولتى امر -  5

 12128   برلم    22212524:  تارٌخ ، تحمٌل  م.م.ش ALEX VISION اللٌزن و للعٌون فٌجن الٌكس مركز2315  مهران احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 7822   برلم    22212525:  تارٌخ ، 2675    ٌوسؾ صالح جرجس بٌتر:  لصاحبها  والتجارة للتصدٌع الملون -  1

   برلم    22212512:  تارٌخ ، 2758    الشاذلً هللا جاد ٌوسؾ محروس لصاحبها الزراعٌه للمخصبات برودٌل بٌتا تراي -  2

1877 

:  تارٌخ ، 2786    المدوفى دمحم رجب سعٌد/  لصاحبها  االراضى واستصبلح الؽذائٌة المواد وتوزٌع لصداعة البحٌره -  3

 8267   برلم    22212511

 7783   برلم    22212518:  تارٌخ ، 2826(    دروٌش دمحم احمد مصطفى)لصاحبها للمعادن الفرعودٌه -  4

 7783   برلم    22212518:  تارٌخ ، 2826(    دروٌش دمحم احمد مصطفى)لصاحبها للمعادن الدروٌش -  5

 131166   برلم    22212518:  تارٌخ ، 2859    لبلمعاء بظط ابراهٌم مدشؤة -  6

    عطى توفٌك فتحى ربٌع/  لصاحبها fourth pyramid for catering services سٌرفٌس كاترٌدج فور بٌرامٌد فورث مدشؤة -  7

 4318   برلم    22212524:  تارٌخ ، 2972



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

:  تارٌخ ، 3282  2226/23/26 حتى سارى(  العٌدٌن ابو ابراهٌم دمحم سمٌره:لصاحبتها) والتدمٌه لبلستثمار طٌبة -  8

 8324   برلم    22212532

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1294   برلم    22212524:  تارٌخ ، 2659    وشرٌكٌه السٌد علً احمد دمحم ودهادها المعادن لتشؽٌل أٌما -  1

 4178   برلم    22212524:  تارٌخ ، 2652    م.م.ذ.ش بدراوى ال مزارع -  2

 6747   برلم    22212524:  تارٌخ ، 2656    السٌاحٌة المشروعات الدارة باى جلٌم -  3

 7843   برلم    22212524:  تارٌخ ، 2663    السرٌعة للوجبات مصر مؤكوالت -  4

 1578   برلم    22212524:  تارٌخ ، 2655    وشرٌكه حامد السٌد دمحم -  5

 1578   برلم    22212524:  تارٌخ ، 2655(    بسٌطة توصٌة) وشرٌكه الروبى السٌد فوزى دمحم -  6

 1578   برلم    22212524:  تارٌخ ، 2655    تضامن شركة وشرٌكه مددور حامد سٌدال دمحم -  7

 1578   برلم    22212524:  تارٌخ ، 2655    وشرٌكه حامد السٌد دمحم -  8

 1578   برلم    22212524:  تارٌخ ، 2655(    بسٌطة توصٌة) وشرٌكه الروبى السٌد فوزى دمحم -  9

 1578   برلم    22212524:  تارٌخ ، 2655    تضامن شركة وشرٌكه مددور حامد السٌد دمحم -  12

 948   برلم    22212525:  تارٌخ ، 2682    والتوزٌع للتجارة ماركت مترو -  11

 ، 2689(    م.م.ذ.ش) MAST EGYPT SHIPPING AND TRADING COMPANY والتجارة للمبلحة اٌجٌبت ماست -  12

 4258   برلم    22212525:  تارٌخ
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