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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

(  منصور المتولى محمود جمعه)  لصاحبها الكهرواستياتيكى والدهان الزجاج لتصنيع منصور المتولى محمود جمعه منشأه -  1

 اقامة عن 637 برقم 20190414 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الكهرواستياتيكى والدهان الزجاج لتصنيع مصنع لوتشغي

 - الرابعه المرحله -(  ح)  بلوك 5 رقم القطعه الصناعيه المنطقه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الناغى السيد الوهاب عبد اسامه)  لصاحبها ومخلفاتها االخشاب لفرم وود ايجيبت -  2

 مع ومخلفاتها االخشاب لفرم مصنع وتشغيل اقامة عن 616 برقم 20190401 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر

:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 - شطا بناحيه لالثاث الجديده الصناعيه بالمنطقه 53 رقم بالهنجر 18،17،16،15 ارقام الورش

 ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  زايد حسن النبى عبد النبى عبد نجوى)  لصاحبها السياحيه للخدمات الجزيرة نسر -  3

 والموتيالت للفنادق السياحى والتسويق اإلدارة عن 634 برقم 20190414 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 أو لها المكملة واألنشطة الغوص ومراكز الجولف ومالعب اليخوت مارينا وتشغيل اقامة - السياحية والقرى الفندقية والشقق

 جميع فى والعالجية الطبيه والمراكز المستشفيات لدى الحجز اجراءات بتنظيم وذلك رضيللم العالجيه السياحه - بها المرتبطة

 تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - التامين فى الوساطه نشاط يشمل ال سبق ما وكل لعالجهم التخصصات

 ابراج - شعراوى هدى مدارس مجمع امام:  بجهة ، الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة

 - الثالث الدور -(  أ)  برج - الصيانه

 ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  زايد حسن النبى عبد النبى عبد نجوى)  لصاحبها السياحيه للخدمات الجزيرة نسر -  4

 ألغراض مخصصة األراضي تكون أن عن 634 برقم 20190414 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن، واالستزراع االستصالح

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار

 هدى مدارس مجمع امام:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - الثالث الدور -(  أ)  برج - الصيانه ابراج - شعراوى

 ،  2017 لسنة 72 قانون حكامأل وفقا(  البسيونى احمد احمد صالح احمد)  لصاحبها الكهربائيه االجهزه لتصنيع بيكتوزين -  5

 الكهربائيه االجهزة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 617 برقم 20190402 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر

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

 - أجا بندر - االمين شارع:  بجهة

 ، فرد تاجر ،  الكريم عبد محمد جمال محمد)  لصاحبها والبيطرية البشرية االدوية لتصنيع عبدالكريم محمد جمال محمد منشأة -  6

 مع والبيطرية البشرية األدوية لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 623 برقم 20190407 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس

:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 - بمطوبس الصناعية بالمنطقة الدوائية الصناعات بقطاع(  133)  رقم القطعة

 ،  2017لسنة 72 قانون الحكام وفقا( العناني محمود محمد المنعم عبد)لصاحبها Future agricultureالزراعيه المستقبل -  7

 االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح عن 643 برقم 20190416 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 ةالغراضمخصص االراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة االراضي واستزراع.  لالستزراع قابلة تجعلها التي

 بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثه الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح

.  النباتية المجاالت في الوراثية الهندسة - 2008لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007لسنة 350رقم الوزراء رئيس قرار

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

 - الجمهوريه شارع مع المدير تقاطع- االحالم برج-(11) الدور:  بجهة

 ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الحوتى محمد محمد ايمان)  لصاحبها Smart Home األثاث لصناعة هوم سمارت -  8

 بكافة الخشبى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 649 برقم 20190421 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

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

 - شطا بناحية لألثاث الجديدة الصناعية بالمنطقة - 53 رقم بالهنجر ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ارقام القطع:  بجهة ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 واالدوات االجهزه وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكه الردينى يوسف العزيز عبد صالح حسين -  1

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع(  شاشات - ليد لمبة - دفاية - مروحة - مكوى - غالية - مكنسة - خالط)  والمنزليه الكهربائيه

 ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - مكنسة - خالط)  والمنزليه الكهربائيه واالدوات االجهزه وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 646 برقم 20190417 فى

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع(  شاشات - ليد لمبة - دفاية - مروحة - مكوى - غالية

 مدينة - الصناعية المنطقة امتداد(  20)  بلوك(  8)  رقم القطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - الجديدة دمياط

 احكام مراعاة مع انواعه بكافه المتكامل الخشبى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكيه البنا خالد وائل -  2

   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى لساريةا والقرارات واللوائح القوانين

 مع انواعه بكافه المتكامل الخشبى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 620 برقم 20190403 فى ،قيدت 300000.000

:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 - الجديده دمياط مدينه - 2 رقم مكتب االول الدور - 118 قطعه - المركزيه المنكقه

 احكام مراعاة مع معدنيه وعنابر جمالونات وتصنيع لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشركاه عباس  المنعم عبد زمزم -  3

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

 مع معدنيه وعنابر جمالونات وتصنيع لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة عن ، 639 برقم 20190414 فى ،قيدت 300000.000

:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 - الرابعه المرحلة -(  و)  بلوك(  2)  رقم القطعة - الصناعيه المنطقه

 البشرية األدوية وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   ED PHARMA وشركاه الخولى محمد الفتاح عبد خالد -  4

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع اعالف واضافات لبيطريةوا

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 627 برقم 20190408 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع اعالف واضافات والبيطرية البشرية األدوية وتعبئة

 - الرابعه المرحلة -(  ب)  بلوك(  6)  القطعة - الصناعية المنطقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 من وماتضمه العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشركاه عبدالنبى احمد محمد ابوبكر -  5

 القوانين أحكام مراعاة مع شغلها يتم التى األسرة عدد من بالمجان سنويا% 10 تقدم ان بشرط طبية أو عالجية داخليه أنشطة

   مالها ،رأس.   اطهانش لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 وماتضمه العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل اقامة عن ، 660 برقم 20190423 فى ،قيدت 6500000.000

 القوانين أحكام مراعاة مع شغلها يتم التى األسرة عدد من بالمجان سنويا% 10 تقدم ان بشرط طبية أو عالجية داخليه أنشطة من

 - السويس قناة ش:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 - سليمان محمود ش ناصية

 احكام مراعاة مع(  الدوليه عدا فيما)  المدارس تشغيل او اداره او انشاء  ،  شركة   وشريكه محمد صبرى محمد الناصر عبد -  6

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

 احكام مراعاة مع(  الدوليه عدا فيما)  المدارس تشغيل او اداره او انشاء عن ، 636 برقم 20190414 فى ،قيدت 300000.000

 التوفيقيه قريه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - جبر صبري محمد الناصر عبد/  بملك - المدينه مدخل -
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 القوانين احكام مراعاة مع(  الدوليه عدا فيما)  المدارس تشغيل او اداره او انشاء  ،  شركة   الموجى احمد محمد جمال -  7

 300000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع(  الدوليه عدا فيما)  المدارس تشغيل او اداره او انشاء عن ، 638 برقم 20190414 فى ،قيدت

 مجاوره - اول حى 114/39:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على حصولال الشركة وعلى السارية والقرارات

 - رابعه

 القوانين احكام مراعاة مع الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكته عوده محمد حامد صالح -  8

 300000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 621 برقم 20190404 فى ،قيدت

 رقم القطعة - الصناعيه المنطقه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - الثالثه المرحله -(  ى)  بلوك(  5) 

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال سرأ 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  20190409 ، تاريخ وفي  629 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  الطبالوي جبر إبراهيم محمد لصاحبها فوم جي أم ترافكو -  1

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الناغى السيد الوهاب عبد اسامه)  لصاحبها ومخلفاتها االخشاب لفرم وود ايجيبت -  1

 18،17،16،15 ارقام الورش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190401 تاريخ وفي 616    برقم قيده سبق  ، فرد

 - شطا بناحيه لالثاث الجديده الصناعيه بالمنطقه 53 رقم بالهنجر

 ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  البسيونى احمد احمد صالح احمد)  لصاحبها الكهربائيه االجهزه لتصنيع بيكتوزين -  2

  - أجا بندر - االمين شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190402 تاريخ وفي 617    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد جمال محمد)  لصاحبها والبيطرية البشرية االدوية لتصنيع عبدالكريم محمد جمال محمد منشأة -  3

 الصناعات بقطاع(  133)  رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190407 تاريخ وفي 623    برقم قيده سبق

  - بمطوبس الصناعية بالمنطقة الدوائية

(  منصور المتولى محمود جمعه)  لصاحبها الكهرواستياتيكى والدهان الزجاج لتصنيع منصور المتولى محمود جمعه منشأه -  4

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 637    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا

  - الرابعه المرحله -(  ح)  بلوك 5 رقم القطعه الصناعيه المنطقه ،:   الـتأشير

 تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  زايد حسن النبى عبد النبى عبد نجوى)  لصاحبها السياحيه للخدمات الجزيرة نسر -  5

 شعراوى هدى مدارس مجمع امام ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190414 تاريخ وفي 634    برقم قيده سبق  ، فرد

  - الثالث الدور -(  أ)  برج - الصيانه ابراج -

 ، 2017لسنة 72 قانون الحكام وفقا( العناني محمود محمد المنعم عبد)لصاحبها Future agricultureالزراعيه المستقبل -  6

- االحالم برج-(11) الدور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190416 تاريخ وفي 643    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 - الجمهوريه شارع مع المدير تقاطع

 ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الحوتى محمد محمد ايمان)  لصاحبها Smart Home األثاث لصناعة هوم سمارت -  7

 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ارقام القطع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190421 تاريخ وفي 649    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

  - شطا بناحية لألثاث الجديدة الصناعية بالمنطقة - 53 رقم بالهنجر ، 8

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم20190403 تاريخ وفي 131   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  شرف عطيه محمد محمد)  لصاحبها والطرق لالنشاء النور -  1

 الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 وإستغاللها وإدارتها والرئيسيه والسريعه الحره الطرق إنشاء - مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم

 احكام مراعاه مع حده على نشاط لكل مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع - العموميه التوريدات - العامة المقاوالت - وصيانتها

 الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشأه صاحب وعلى الشان هذا فى بها لالمعمو السارية والقرارات واللوائح القوانين

 .نشاطها لموافقه

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

(  منصور المتولى محمود جمعه)  لصاحبها الكهرواستياتيكى والدهان الزجاج لتصنيع منصور المتولى محمود جمعه منشأه -  1

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 637   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا

 استثمار: التأشير

  ، فرد تاجر ، الكريم عبد محمد جمال محمد)  لصاحبها والبيطرية البشرية االدوية لتصنيع عبدالكريم محمد جمال محمد منشأة -  2

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190407 تاريخ وفي 623   برقم قيده سبق

 تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الناغى السيد الوهاب عبد اسامه)  لصاحبها ومخلفاتها االخشاب لفرم وود ايجيبت -  3

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع عديلت تم20190401 تاريخ وفي 616   برقم قيده سبق  ، فرد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، 2017لسنة 72 قانون الحكام وفقا( العناني محمود محمد المنعم عبد)لصاحبها Future agricultureالزراعيه المستقبل -  4

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190416 تاريخ وفي 643   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الحوتى محمد محمد ايمان)  لصاحبها Smart Home األثاث لصناعة هوم سمارت -  5

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190421 تاريخ وفي 649   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  زايد حسن النبى عبد النبى عبد نجوى)  لصاحبها السياحيه للخدمات الجزيرة نسر -  6

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190414 تاريخ وفي 634   برقم قيده سبق  ، فرد

 ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  البسيونى احمد احمد صالح احمد)  لصاحبها الكهربائيه االجهزه لتصنيع بيكتوزين -  7

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190402 تاريخ وفي 617   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20190410 تاريخ وفى ،   630:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكيه عياد حسن السيد صالح محمد   - 1

 للشركة مصفيا( 26307101601214) عبده يوسف محمد المنعم عبد/ وتعيين التصفية تحت الشركة وضع تم  السجل شطب/محو

 .اشهر ستة التصفية ومدة

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،  العنوان تعديل تم 20190404 تاريخ وفي 89    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه زيد حسين ربه عبد السيد -  1

  الحليم عبد فؤاد محمد رانيا/  بملك - ناصر أبو كفر ،:   الـتأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 على الحصول بعد إال غرضها  محدودة مسئولية ذات ، التجارية والتوكيالت والتوريدات العامة للتجارة الذهبية الجوهرة -  1

 العامة والمقاوالت الغرض لهذا ة المنظم القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص

 األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز واستصالح والمتكامله والمتخصصه

 الري طرق تستخدم وأن، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة

   برقم قيدها سبق  ، 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ وفي 330

 رئيس وقرار 2007 لسنة  محدودة مسئولية ذات ، التجارية والتوكيالت والتوريدات العامة للتجارة الذهبية الجوهرة -  2

 اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت نتاجإل ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع وتربية 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

 وإقامة اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع وتربية

 وتشغيل واقامة انواعها بكافة االعالف لتصنيع مصنع وتشغيل واقامة الغذائية المواد لتصنيع مصنع وتشغيل واقامة السمكية المزارع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 330   برقم قيدها سبق  ، أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز  الغذائية والمواد الملح وتغليف لتعبئة مصنع

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك  محدودة مسئولية ذات ، التجارية والتوكيالت والتوريدات العامة للتجارة الذهبية الجوهرة -  3

 لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات

 القوانين أحكام مراعاة مع التنفيذية والئحته القانون ألحكام بقا   ط وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن

 وفي 330   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص افة عىلك الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402 تاريخ

 هو فيما والتوزيع العامة التجارة  محدودة مسئولية ذات ، التجارية والتوكيالت والتوريدات العامة للتجارة الذهبية الجوهرة -  4

 المنظفات وتجارة الزراعية والمحاصيل والحبوب واالعالف الغذائية والمواد الملح وتوزيع تجارة األخص وعلى قانونا به مسموح

 واالستيراد المنتجات لكافة االلكتروني والتسويق العمومية لتوريداتوا المكتبية واألدوات والخرداوات التجميل ومستحضرات

 سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه وتلتزم التجارية والتوكيالت والتصدير

 تاريخ وفي 330   برقم قيدها سبق  ، مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190402

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 محمد جمال محمد شركة: الى 328 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190410:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه حسانين جمعه

 وإدارة إلنشاء الرواد: الى 552 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20190416:  تاريخ فى  ،  -  2

 Pioneers international school      المدارس

 صبرى محمد الناصر عبد: الى 636 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190421:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه محمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 في مجتمعين ولهما الغير مع عالقتها في الشركة المديرين يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج عبدالخالق حسنى بسيونى -  1

 التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق فقط مجتمعين وللمديرين العامة للجمعية

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 330   برقم    20190402:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات تحوف وايداع

 في مجتمعين ولهما الغير مع عالقتها في الشركة المديرين يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  المرسى ابراهيم السعيد مصطفى -  2

 التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق فقط مجتمعين وللمديرين العامة للجمعية

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 330   برقم    20190402:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع

 المال راس عن االفراج و الشيكات على والتوقيع والمصارف  مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج عبدالخالق حسنى بسيونى -  3

 الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل الغير وكفالة والرهن اإلقتراض حق مجتمعين ولهما

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم

 330   برقم    20190402:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 المال راس عن االفراج و الشيكات على والتوقيع والمصارف  مدير  محدودة مسئولية ذات  المرسى ابراهيم السعيد مصطفى -  4

 الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل الغير وكفالة والرهن اإلقتراض حق مجتمعين ولهما

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم

 330   برقم    20190402:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة  مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج عبدالخالق حسنى بسيونى -  5

 330   برقم    20190402:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او

 في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة  مدير  محدودة مسئولية ذات  المرسى ابراهيم السعيد مصطفى -  6

 330   برقم    20190402:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل

 لهم من صالحية تعديل على باإلجماع الحاضرون وافق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مصطفى احمد جمعه عبدالمنعم -  7

 اللطيف عبد نصر/  والسيد االدارة مجلس رئيس مصطفى احمد جمعة المنعم عبد/  السيد إالى الشركة باسم البنوك مع التعامل حق

 622   برقم    20190407:  تاريخ ،. مجتمعين المنتدب العضو سمرة ابو سليمان

 لهم من صالحية تعديل على باإلجماع الحاضرون وافق  منتدب عضو  مساهمة شركة  سمره ابو سليمان عبداللطيف نصر -  8

 اللطيف عبد نصر/  والسيد االدارة مجلس رئيس مصطفى احمد جمعة المنعم عبد/  السيد إالى الشركة باسم البنوك مع التعامل حق

 622   برقم    20190407:  تاريخ ،. مجتمعين المنتدب العضو سمرة ابو سليمان

 أو مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد -  9

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين

 الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين لهم و العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد عبدالمنعم محمود -  10

 أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين أو مجتمعين

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين لهم و العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد خالد -  11

 أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين أو مجتمعين

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين لهم و العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد أميرة -  12

 أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين أو مجتمعين

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين لهم و العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد احالم -  13

 أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين أو مجتمعين

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين لهم و العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف

 االفراج و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد -  14

 الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن

 الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم ولصالحها

:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي قاتوالصف

 178   برقم    20190416

 و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد عبدالمنعم محمود -  15

 الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن االفراج

 الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم ولصالحها

:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

 178   برقم    20190416

 و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد خالد -  16

 الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن االفراج

 الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم ولصالحها

:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

 178   برقم    20190416

 و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد أميرة -  17

 الشركة ألصول لرهنوا والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن االفراج

 الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم ولصالحها

:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

 178   برقم    20190416

 و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد احالم -  18

 الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل  المال راس عن االفراج

 الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم ولصالحها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

 178   برقم    20190416

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، استقالة  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد -  19

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، استقالة  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد عبدالمنعم محمود -  20

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، قالةاست  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد خالد -  21

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، استقالة  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد أميرة -  22

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، استقالة  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد احالم -  23

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، استقالة  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد -  24

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، استقالة  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد عبدالمنعم محمود -  25

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، استقالة  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد خالد -  26

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، استقالة  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد أميرة -  27

 178   برقم    20190416:  تاريخ ، ستقالةا  مدير  محدودة مسئولية ذات  العنانى محمود محمد المنعم عبد احالم -  28

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 630   برقم    20190403:  تاريخ ، 15345    وشريكيه عياد حسن السيد صالح محمد -  1



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فرادا بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


