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   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عبداللطيف الشربينى احمد حسين)  لصاحبها والعصائر الغازية للمشروبات المصلى عبداللطيف الشربينى احمد حسين/  منشأة -  1

 عن 794 برقم 20190701 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  المصلى

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع والعصائر ازيهالغ المياه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 - االولى المرحلة -(  d)  بلوك -(  1)  رقم القطعة - الصناعية المنطقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  شاهين عبدربه محمود سامى)  الصاحبه الحبوب لدش شاهين عبدربه محمود سامى منشأة -  2

 مع الحبوب لدش مصنع وتشغيل اقامة عن 833 برقم 20190724 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017

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

 - بجمصه الصناعية بالمنطقة - الرابعة بالمرحلة -(  ب)  بلوك -(  5)  رقم القطعة

 ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  رمضان محمد العنانى محمد)  لصاحبها The Code للبرمجيات الكود -  3

 أنشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة عن 836 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس

 التوصيف أعمال - التكنولوجى والتعليم البرمجيات وتطوير التعهيد وأنشطة البيانات ومراكز االلكترونيات وتطوير وتصميم صناعية

 وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال - أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل

 صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج - عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد

 - الميناء مساكن - االرضى الدور - الجميلى على شارع 18:  بجهة ، الحاسبات علي البيانات إدخال - وبيانات وصورة

 ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  رمضان محمد العنانى محمد)  لصاحبها The Code للبرمجيات الكود -  4

 لنظم والتصميم التوصيف أعمال - اإللكترونية وبالوسائل عن 836 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس

 نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال - عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج - أنواعها بمختلف الحاسبات

 وخدمات االتصاالت - البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ - البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ - البيانات وتداول

 - الصناعية والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلك فى بما الفكرية المليكة حقوق تطوير فى تستثمر التى المشروعات - االنترنت

 - الميناء مساكن - االرضى الدور - الجميلى على شارع 18:  بجهة ، خدمات وتقديم والبيانات والصورة الصوت نقل شبكات إقامة

 ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  رمضان محمد العنانى محمد)  لصاحبها The Code للبرمجيات الكود -  5

 المعنية الجهات من ترخيص على الحصول بعد المضافة القيمة عن 836 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس

 من ترخيص على الحصول بعد الصناعية واالقمار والالسلكيه السليكه االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل واداره اقامة -

 تدعم التى والمشروعات التنمية اجل من العلمى والتطوير البحث مشروعات - والتليفزيون االذاعه ذلك واليشمل المعنيه الجهات

 لسنة 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزير قرار مراعاة مع)  - الحديثة التكنولوجيا ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء علوم

 - الميناء مساكن - االرضى الدور - الجميلى على شارع 18:  بجهة ، الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء -(  2003

 ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  رمضان محمد العنانى محمد)  لصاحبها The Code للبرمجيات الكود -  6

 مراكز وإدارة إنشاء - المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز عن 836 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس

 ريادة ودعم التكنولوجية األعمال حاضنات -.وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات

 المحتوى رقمنه ذلك في بما رقمي محتوى إلى وبيانات وصورة صوت من التقليدي المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة -.األعمال

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.والفني والثقافي العلمي

 - الميناء مساكن - االرضى الدور - الجميلى على شارع 18:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  على محمد سمير نفين)  لصاحبها والبرمجيات للتدريب اسمعنى -  7

 صناعية أنشطة من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة عن 839 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ،

 التوصيف أعمال - التكنولوجى والتعليم البرمجيات وتطوير التعهيد وأنشطة البيانات ومراكز االلكترونيات وتطوير وتصميم

 وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال - أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل

 صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج - عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد

 - االرضى الدور - االلفى احمد منزل - المحاكم مجمع شارع:  بجهة ، الحاسبات علي البيانات إدخال - وبيانات وصورة
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 ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  على محمد سمير نفين)  لصاحبها والبرمجيات للتدريب اسمعنى -  8

 الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال - اإللكترونية وبالوسائل عن 839 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ،

 البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال - عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج - أنواعها بمختلف

 - االنترنت وخدمات االتصاالت - البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ - البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ -

 شبكات إقامة - الصناعية والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلك فى بما الفكرية المليكة حقوق تطوير فى تستثمر التى المشروعات

 - االرضى الدور - االلفى احمد منزل - المحاكم مجمع شارع:  بجهة ، خدمات وتقديم والبيانات والصورة الصوت نقل

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  على محمد سمير نفين)  لصاحبها والبرمجيات للتدريب اسمعنى -  9

 اقامة - معنيةال الجهات من ترخيص على الحصول بعد المضافة القيمة عن 839 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ،

 الجهات من ترخيص على الحصول بعد الصناعية واالقمار والالسلكيه السليكه االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل واداره

 علوم تدعم التى والمشروعات التنمية اجل من العلمى والتطوير البحث مشروعات - والتليفزيون االذاعه ذلك واليشمل المعنيه

 لسنة 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزير قرار مراعاة مع)  - الحديثة التكنولوجيا ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء

 - االرضى الدور - االلفى احمد منزل - المحاكم مجمع شارع:  بجهة ، الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء -(  2003

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  على محمد سمير نفين)  لصاحبها والبرمجيات للتدريب اسمعنى -  10

 االستشارات مراكز وإدارة إنشاء - المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز عن 839 برقم 20190724 فى قيد ، 50000.000  ، ماله

 -.األعمال ريادة ودعم التكنولوجية األعمال حاضنات -.وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات

 العلمي المحتوى رقمنه ذلك في بما رقمي محتوى إلى وبيانات وصورة صوت من التقليدي المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة

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

 - االرضى الدور - االلفى احمد منزل - المحاكم مجمع شارع:  بجهة ،. نشاطها

 72 قانون ألحكام وفقا(  الشربينى رزق رزق ياسر)   لصاحبها المخلالت وتعبئة لتصنيع الشربينى رزق رزق ياسر منشأة -  11

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 840 برقم 20190725 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المخلالت وتعبئة

 - الرابعة بالمرحلة -( ب) بلوك -( 2/10) رقم القطعة - الصناعية المنطقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  عطيه المرسى شكرى طارق)  لصاحبها الجاهزة المالبس لصناعة توبيبي -  12

 مراعاة مع الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 815 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ،

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

 - االتربى ش - علوى االول الدور - 7 رقم

 72 قانون ألحكام وفقا(  مشه الشربينى حامد على)  لصاحبها والبرمجيات المعلومات وتكنولوجيا لالتصاالت الوطنيه الكنانه -  13

 المعلومات تكنولوجيا صناعة عن 814 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد رتاج ،  2017 لسنة

 والتعليم البرمجيات وتطوير التعهيد وأنشطة البيانات ومراكز االلكترونيات وتصميم صناعية أنشطة من تشمله بما واالتصاالت

 وإنتاج تصميم أعمال - أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال - التكنولوجى

 اإللكتروني المحتوي إنتاج -. عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج

 االول الدور - 48 رقم العقار:  بجهة ، وبالوسائل الحاسبات على البيانات إدخال -. وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره

 - صقر أرض 10 ش - علوى

 72 قانون ألحكام وفقا(  مشه الشربينى حامد على)  لصاحبها والبرمجيات المعلومات وتكنولوجيا لالتصاالت الوطنيه الكنانه -  14

 التوصيف أعمال -.اإللكترونية عن 814 مبرق 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة

 والتصميم التوصيف أعمال -. عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج -.أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم

 تستثمر التى المشروعات - االنترنت وخدمات االتصاالت - البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ - البيانات وتداول نقل لشبكات

 والصورة الصوت نقل شبكات إقامة - الصناعية والرسوم والنماذج االختراع براءات ذلك فى بما الفكرية الملكية حقوق تطوير فى

 االول الدور - 48 رقم العقار:  بجهة ، المعنية الجهات من ترخيص على الحصول بعد المضافة القيمة خدمات وتقديم والبيانات

 - صقر أرض 10 ش - علوى

 72 قانون ألحكام وفقا(  مشه الشربينى حامد على)  لصاحبها والبرمجيات المعلومات وتكنولوجيا لالتصاالت الوطنيه الكنانه -  15

 وصيانه وتشغيل واداره اقامة - عن 814 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة

 ذلك واليشمل المعنيه الجهات من ترخيص على الحصول بعد الصناعية واالقمار والالسلكيه السلكيه االتصاالت وشبكات محطات
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التى والمشروعات التنمية اجل من العلمى والتطوير البحث مشروعات - والتليفزيون االذاعه

 مراكز وإدارة إنشاء -(  2003 لسنة 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزير قرار ةمراعا مع. ) الحديثة التكنولوجيا ومشورعات

 الدور - 48 رقم العقار:  بجهة ، االستشارات مراكز وإدارة إنشاء - المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب

 - صقر أرض 10 ش - علوى االول

 72 قانون ألحكام وفقا(  مشه الشربينى حامد على)  لصاحبها والبرمجيات المعلومات وتكنولوجيا لالتصاالت الوطنيه الكنانه -  16

 في المتخصصة والدراسات عن 814 برقم 20190711 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة

 بتحويل المتعلقة األنشطة -. األعمال ريادة ودعم التكنولوجية األعمال حاضنات -. وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت

 مراعاة مع والفنى والثقافى العلمى المحتوى رقمنه ذلك فى بما رقمي محتوى إلى وبيانات وصورة صوت من التقليدى المحتوى

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

 - صقر أرض 10 ش - علوى االول الدور - 48 رقم

 وفقا( الهنداوى محمود محمد محمود)لصاحبها والمراتب الصناعى االسفنج لتصنيع الهنداوى محمود محمد محمود منشاة -  17

 مصنع اقامة عن 809 برقم 20190709 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون الحكام

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع والمراتب الصناعي االسفنج لتصنيع

 - بجمصة الصناعية بالمنطقة - الرابعة بالمرحلة -( و)بلوك -( 6)رقم القطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون الحكام وفقا( خريبه محمد احمد حسنى) لصاحبها بالمتوه التخصصى الحياة مستشفى -  18

 داخلية انشطة من تتضمنه وما تخصصى مستشفى وتشغيل اقامة عن 810 برقم 20190710 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس

 خريبه سمير احمد/ بملك المتوه قرية:  بجهة ، شغلها يتم التي االسرة عدد من بالمجان سنويا% 10 تقدم ان بشرط طبية او عالجية

- 

 ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  حماد عبدالحليم حسين احمد)  لصاحبها البالستيكيه للصناعات طاقه -  19

 مراعاة مع البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 816 برقم 20190714 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس

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

 - االستقالل ش - االرضى الدور - 15 رقم

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الشربينى على الشربينى محمد سالما)  لصاحبها Organic الغذائية المواد لتعبئة اورجانك -  20

 الغذائية المواد لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة عن 818 برقم 20190714 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017

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

 - على الشربينى محمد بملك - العريض:  بجهة

 قانون الحكام وفقا( غنيم السالم عبد موسى محمد) لصاحبها الشحوم النتاج المستعملة المعدنية الزيوت تدوير العادة الرحال -  21

 العادة مصنع وتشغيل اقامة عن 806 برقم 20190709 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. الشحوم النتاج المستعملة المعدنية الزيوت تدوير

 دمياط مدينة - الصناعية المنطقة -( 10) بلوك( 46 ، 45) رقم القطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 - الجديدة

 72 قانون الحكام وفقا( محسن السيد احمد السيد احمد السيد) لصاحبها PM. TRICKS والبرمجيات والتدريب للتطوير مفاهيم -  22

 والتحليل التوصيف اعمال عن 807 برقم 20190709 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة

 البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال - انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات موالتصمي

 تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء - عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم

 مراعاة مع. وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت في المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء - المعلومات

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

 - الرياح ش من المتفرع - رياض المنعم عبد ش - الثانى الدور -151 رقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكيه يوسف على يوسف وليد -  1

 المنشات واستكمال ، ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه كانت اءسو بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة السياحية

 واال نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفندقية والشققواالجنحة والموتيالت الفنادق مستوى يقل اال على فيها والتوسع بها الخاصه

 مارينا وتشغيل اقامة - للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى نصف على منها المبيعه الوحدات مساحه اجمالى يزيد

(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة عن ، 835 برقم 20190724 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   ومالعب اليخوت

 او ترفيهية او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت

 والشققواالجنحة والموتيالت الفنادق مستوى يقل اال على فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ، ثقافية او تجارية او رياضية

 من المبنيه المساحات اجمالى نصف على منها المبيعه الوحدات مساحه اجمالى يزيد واال نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفندقية

 الدين فخر ش - علوى الثانى الدور - 35 رقم العقار:  بجهة ، ومالعب اليخوت مارينا وتشغيل اقامة - للمشروع االيوائيه الطاقه

 - خالد

 وتشغيل افامة - بها المرتبطة أو لها المكملة واألنشطة الغوص ومراكز الجولف  ،  شركة   وشريكيه يوسف على يوسف وليد -  2

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع - نجوم ثالثه عن مستواها يقل اال على السفارى يخوت

 .  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 أو اله المكملة واألنشطة الغوص ومراكز الجولف عن ، 835 برقم 20190724 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع - نجوم ثالثه عن مستواها يقل اال على السفارى يخوت وتشغيل افامة - بها المرتبطة

 ش - علوى الثانى الدور - 35 رقم العقار:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 - خالد الدين فخر

 وتجهيز استصالح - 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من أنشطة  ،  شركة   وشريكته احمد عثمان عبدالنبى هانى -  3

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

 الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي

 تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 ، 812 برقم 20190710 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع

 قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من أنشطة عن

 تصالحاالس ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع

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

 ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 - الجديدة دمياط مدينة - خامسه مجاوره - الثانى الحى - 16/  75 القطعة:  بجهة ، أو السالالت إلنتاج

 سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية -. اللحوم أو التسمين أو األلبان  ،  شركة   وشريكته احمد عثمان عبدالنبى هانى -  4

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -. السمكية المزارع إقامة -. اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان

 القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار - انواعها بكافة االعالف

 الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما

. اللحوم أو التسمين أو األلبان عن ، 812 برقم 20190710 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   -. 2008 لسنة 356 رقم

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

 الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار - انواعها بكافة االعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -. السمكية المزارع

 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق

 خامسه مجاوره - الثانى الحى - 16/  75 القطعة:  بجهة ، -. 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة

 - الجديدة دمياط مدينة -

 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من أنشطة - والتجزئه الجمله تجاره  ،  شركة   وشريكته احمد عثمان عبدالنبى هانى -  5

 اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم - التجارية التوكيالت - العمومية التوريدات - 2017

 غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله

 مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع - الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من

 تجاره عن ، 812 برقم 20190710 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   حاله وفى - االستثمار بقانون الواردة لالنشطه



 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

 تلتزم - التجارية التوكيالت - العمومية التوريدات - 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من أنشطة - والتجزئه الجمله

 مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه

 لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها

 القطعة:  بجهة ، حاله وفى - االستثمار بقانون الواردة لالنشطه مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع - الغرض

 - الجديدة دمياط مدينة - خامسه مجاوره - الثانى الحى - 16/  75

 والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم  ،  شركة   وشريكته احمد عثمان عبدالنبى هانى -  6

  - القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 االستثمار بقانون الواردة

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

  

 التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم عن ، 812 برقم 20190710 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  - القانون بذات الواردة

 - الجديدة دمياط مدينة - خامسه مجاوره - الثانى الحى - 16/  75 القطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 المعدنى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   الشامى الحميد عبد الحميد عبد الباسط وعبد البنا مختار زكرى يحى -  7

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

 مراعاة مع المعدنى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 819 برقم 20190715 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس

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

 - بجمصة الصناعية بالمنطقة - الرابعة بالمرحلة -( د) بلوك( 1)رقم

 وفى - االستثمار بقانون الواردة لالنشطه مستقل مالى ومركز مستقله ماليه  ،  شركة   وشريكه احمد ابراهيم كمال سليمان -  8

 أحكام مراعاة مع - 2017 لسنة 72 االستثمار بقانون الواردة والحوافز المزايا فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله

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

 الواردة لالنشطه مستقل مالى ومركز مستقله ماليه عن ، 834 برقم 20190724 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 لسنة 72 االستثمار بقانون الواردة والحوافز المزايا فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى - االستثمار بقانون

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع - 2017

 - االول الدور -(  2)  رقم عمارة - عبدالعزيز بن عمر ش - المروة منطقه:  بجهة ،. نشاطها

 العقارى االستثمار - 2017 لسنة 17 رقم االستثمار قانون داخل من أغراض  ،  شركة   وشريكه احمد ابراهيم كمال سليمان -  9

 مراعاة مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن

 وتشغيل اقامة - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم لوزراءا رئيس بقرار ورد ما

 او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت(   الثابتة)  الفنادق

 داخل من أغراض عن ، 834 برقم 20190724 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   او تجارية او رياضية او ترفيهية

 خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار - 2017 لسنة 17 رقم االستثمار قانون

 بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم زراءالو رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى

 السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت(   الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس

 بن عمر ش - المروة منطقه:  بجهة ، او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة

 - االول الدور -(  2)  رقم عمارة - عبدالعزيز

 مستوى يقل اال على فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ، ثقافية  ،  شركة   وشريكه احمد ابراهيم كمال سليمان -  10

 على منها المبيعه الوحدات مساحه اجمالى يزيد واال نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت الفنادق

 العامه المقاوالت - االستثمار قانون خارج من اغراض - للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى نصف

 لسنة 72 ستثماراال بقانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع - والمتكامله والمتخصصه

 ، ثقافية عن ، 834 برقم 20190724 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   حسابات بافراد الشركه التزام مع - 2017

 السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت الفنادق مستوى يقل اال على فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال

 - للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى نصف على منها المبيعه الوحدات مساحه اجمالى يزيد واال نجوم ثالثة عن

 االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع - والمتكامله والمتخصصه العامه المقاوالت - االستثمار قانون خارج من اغراض



 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

 ش - المروة منطقه:  بجهة ، حسابات بافراد الشركه التزام مع - 2017 لسنة 72 االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالضمانات

 - االول الدور -(  2)  رقم عمارة - عبدالعزيز بن عمر

 تقديم - البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة   ،  شركة   واالستشارات للتدريب اكاديمى المنصورة -  11

 وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات عدا فيما) االستشارات

 من 27 المادة في عليها المنصوص المالية االوراق مجال في العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات

 انشاء - المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء -( التنفيذية والئحته المال راس سوق قانون

 وتشغيل اقامة عن ، 808 برقم 20190709 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   والدراسات االستشارات مراكز وادارة

 المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات عدا فيما) االستشارات تقديم - البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز

 مجال في العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم

 العداد التدريب مراكز وادارة انشاء -( التنفيذية والئحته المال راس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية االوراق

 الشافعي واالمام الجمهورية ش:  بجهة ، والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء - المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين

 -علوى االول الدور -

 - وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت في لمتخصصةا  ،  شركة   واالستشارات للتدريب اكاديمى المنصورة -  12

 أن للشركة يجوز. الطبية والمستلزمات االدوية وتوزيع تجارة - والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت - العمومية التوريدات

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق

 .التنفيذية والئحته القانون

 مجاالت في المتخصصة عن ، 808 برقم 20190709 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   القوانين أحكام مراعاة مع

 االدوية وتوزيع تجارة - والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت - العمومية التوريدات - وتطويرها واالتصاالت المعلومات

 أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة يجوز. الطبية والمستلزمات

 أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة

 .التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 -علوى االول الدور - الشافعي واالمام الجمهورية ش:  بجهة ، القوانين أحكام مراعاة مع

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح  ،  شركة   واالستشارات للتدريب اكاديمى المنصورة -  13

 والقرارات واللوائح عن ، 808 برقم 20190709 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 الدور - الشافعي واالمام الجمهورية ش:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص فةكا على الحصول الشركة وعلى السارية

 -علوى االول

 المزارع ومستلزمات االعالف إضافات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   االعالف إضافات لتصنيع بروتيميل -  14

 بأحكام الشركة تلتزم - التجارية التوكيالت - العمومية التوريدات - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة - السمكية

 بعد إال غرضها مزاولة في حق أي الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان في1982 لسنه120 رقم القانون

 يجوز - الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول

 اقامة عن ، 851 برقم 20190730 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة

 - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة - السمكية المزارع ومستلزمات االعالف إضافات لتصنيع مصنع وتشغيل

 الوكالة اعمال تنظيم شان في1982 لسنه120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم - التجارية التوكيالت - العمومية التوريدات

 من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة في حق أي الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية،

 ، الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة يجوز - الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصة الجهات

 - البيضاء القنطرة - علوى االول الدور - الشاطئ لؤلؤة برج:  بجهة

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها  ،  شركة   االعالف إضافات لتصنيع بروتيميل -  15

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

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

 .نشاطها لمباشرة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها عن ، 851 برقم 20190730 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها



 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

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا  

 - البيضاء القنطرة - علوى االول الدور - الشاطئ لؤلؤة برج:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 - العمومية التوريدات - والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت   ،  شركة   الهندسية واالعمال للمقاوالت الحديث المعمار -  16

 تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان في1982 لسنه120رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم - التجارية التوكيالت

 يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة في حق أي الشركة

 مدها و عليها البناء بغرض االراضى تقسيم و بيع و شراء - الهندسية التصميمات اعداد - الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام

 ، 820 برقم 20190716 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   استصالح -( صرف - مياه - كهرباء)  األساسية بالمرافق

 القانون بأحكام الشركة تلتزم - التجارية التوكيالت - العمومية التوريدات - والمتكاملة والمتخصصة العامة لمقاوالتا عن

 الحصول بعد إال غرضها مزاولة في حق أي الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان في1982 لسنه120رقم

 اعداد - الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على

 -( صرف - مياه - كهرباء)  األساسية بالمرافق مدها و عليها البناء بغرض االراضى تقسيم و بيع و شراء - الهندسية التصميمات

 - الشيخ كفر بندر- االطباء حى - االرضي الدور - 1 رقم العقار:  بجهة ، استصالح

 لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز  ،  شركة   الهندسية واالعمال للمقاوالت الحديث المعمار -  17

، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع -

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

 المرافق بجميع وتجهيزها العمرانية المناطق واقامة تخطيط -. 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار2007 لسنة350

 20190716 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز.  والخدمات

 في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع - لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز عن ، 820 برقم

 االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين

 رقم الجمهورية رئيس وقرار2007 لسنة350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس

 مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز.  والخدمات المرافق بجميع وتجهيزها العمرانية المناطق واقامة تخطيط -. 2008 لسنة 356

 - الشيخ كفر بندر- االطباء حى - االرضي الدور - 1 رقم العقار:  بجهة ، من وجه بأي تشترك أو

 أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه  ،  شركة   الهندسية واالعمال للمقاوالت الحديث المعمار -  18

 بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع -التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك

 .           نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه عن ، 820 برقم 20190716 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع -التنفيذية ئحتهوال القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 - الشيخ كفر بندر- االطباء حى - االرضي الدور - 1 رقم العقار:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح  ،  شركة   وشريكيه شعيب عبدالغنى نبيل محمد -  19

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع

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

 ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   الدواجن أنواع جميع تربية - اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج

 األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح عن ، 797 برقم 20190702

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

 وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة

 أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس

 - الجديدة دمياط مدينة - الثانى الحى - الثالثه المجاوره - 5 رقم شقه - 16 رقم عماره:  بجهة ، الدواجن أنواع جميع تربية - اللحوم

 أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور  ،  شركة   وشريكيه شعيب عبدالغنى نبيل محمد -  20

 وتعبئة وتشميع وتدريج لفرز محطة مصنع وتشغيل اقامة - انواعها بكافة االعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -.اللحوم أو التسمين

 التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - الزراعية الحاصالت وتغليف



 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

 الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول

 والطيور عن ، 797 برقم 20190702 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة

 بكافة االعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -.اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء

 لها تكون أن للشركة ويجوز - الزراعية الحاصالت وتغليف وتعبئة وتشميع وتدريج لفرز محطة مصنع وتشغيل اقامة - انواعها

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة

 عماره:  بجهة ، طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 - الجديدة دمياط مدينة - الثانى الحى - الثالثه المجاوره - 5 رقم شقه - 16 رقم

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام  ،  شركة   وشريكيه شعيب عبدالغنى نبيل محمد -  21

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

 أحكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام عن ، 797 برقم 20190702 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 رقم عماره:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة ةالالزم التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - الجديدة دمياط مدينة - الثانى الحى - الثالثه المجاوره - 5 رقم شقه - 16

 - زجاجية ومنتجات البورسلين منتجات وتليون وزخرفة طباعة  ،  شركة   وشركائهم غنيم ربيع ومحمد البنا لطفى طارق -  22

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع استيل واطباق بالستيك مصنعه نصف خامات من والمياة الطعام حوافظ انتاج

 20190728 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 نصف خامات من والمياة الطعام حوافظ انتاج - زجاجية ومنتجات البورسلين منتجات وتليون وزخرفة طباعة عن ، 846 برقم

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع استيل واطباق بالستيك مصنعه

 16/8 القطعه - بدمياط العامه الحرة المنطقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

 مراعاة مع المخلفات وتدوير الورقية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشركاه ابراهيم العدل محمد عادل -  23

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

 مع المخلفات وتدوير الورقية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل قامةا عن ، 827 برقم 20190721 فى ،قيدت 300000.000

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

 - بجمصه الصناعية بالمنطقة - الرابعة بالمرحلة -(  د)  بلوك(  4)  رقم القطعة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ،  فرد تاجر  ،  2017 لسنة 72 قانون الحكام وفقا( خريبه محمد احمد حسنى) لصاحبها بالمتوه التخصصى الحياة مستشفى   - 1

 بتاريخ 8 رقم محو بايداع السجل شطب تم  السجل شطب/محو تم   20190721 تاريخ وفى ،   810:  برقم قيده سبق

2019/7/21 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  فايد محمد قطب فتحى ابراهيم)  لصاحبها Alfayed Plast البالستيكية للصناعات الفايد -  1

 ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس تعديل تم  20190707 ، تاريخ وفي  579 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر

  جنيه  350000.000، ماله رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عبداللطيف الشربينى احمد حسين)  لصاحبها والعصائر الغازية للمشروبات المصلى عبداللطيف الشربينى احمد حسين/  منشأة -  1

،  العنوان تعديل تم 20190701 تاريخ وفي 794    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  المصلى

  - االولى المرحلة -(  d)  بلوك -(  1)  رقم القطعة - الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير فوص

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الدكرورى فرج عزت محمد)  لصاحبها GOLDEN BIKE بيك جولدن -  2

 ط)  بلوك(  15 ، 14 ، 13)  أرقام القطع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190707 تاريخ وفي 480    برقم قيده سبق

  - الجديدة دمياط مدينة - الصناعية المنطقة -( 

 وفقا( الهنداوى محمود محمد محمود)لصاحبها والمراتب الصناعى االسفنج لتصنيع الهنداوى محمود محمد محمود منشاة -  3

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون الحكام

 - بجمصة الصناعية بالمنطقة - الرابعة بالمرحلة -( و)بلوك -( 6)رقم القطعة ،

 72 قانون الحكام وفقا( محسن السيد احمد السيد احمد السيد) لصاحبها PM. TRICKS والبرمجيات والتدريب للتطوير مفاهيم -  4

 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 807    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 نةلس

  - الرياح ش من المتفرع - رياض المنعم عبد ش - الثانى الدور -151

 قانون الحكام وفقا( غنيم السالم عبد موسى محمد) لصاحبها الشحوم النتاج المستعملة المعدنية الزيوت تدوير العادة الرحال -  5

 القطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190709 تاريخ وفي 806    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72

  - الجديدة دمياط مدينة - الصناعية المنطقة -( 10) بلوك( 46 ، 45) رقم

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون الحكام وفقا( خريبه محمد احمد حسنى) لصاحبها بالمتوه التخصصى الحياة مستشفى -  6

  - خريبه سمير احمد/ بملك المتوه قرية ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190710 تاريخ وفي 810    برقم قيده سبق

 72 قانون ألحكام وفقا(  مشه الشربينى حامد على)  لصاحبها والبرمجيات المعلومات وتكنولوجيا لالتصاالت الوطنيه الكنانه -  7

 48 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190711 تاريخ وفي 814    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة

  - صقر أرض 10 ش - علوى االول الدور -

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  عطيه المرسى شكرى طارق)  لصاحبها الجاهزة المالبس لصناعة توبيبي -  8

 ش - علوى االول الدور - 7 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 815    برقم قيده سبق

  - االتربى

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  حماد عبدالحليم حسين احمد)  لصاحبها البالستيكيه للصناعات طاقه -  9

 االستقالل ش - االرضى الدور - 15 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 816    برقم قيده

-  



 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

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الشربينى على الشربينى محمد اسالم)  لصاحبها Organic الغذائية المواد لتعبئة اورجانك -  10

 بملك - العريض ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190714 تاريخ وفي 818    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

  - على الشربينى محمد

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  شاهين عبدربه محمود سامى)  لصاحبها الحبوب لدش شاهين عبدربه محمود سامى منشأة -  11

 -(  5)  رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 833    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

  - بجمصه الصناعية بالمنطقة - الرابعة بالمرحلة -(  ب)  بلوك

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام فقاو(  رمضان محمد العنانى محمد)  لصاحبها The Code للبرمجيات الكود -  12

 االرضى الدور - الجميلى على شارع 18 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 836    برقم قيده سبق

  - الميناء مساكن -

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  على محمد سمير نفين)  لصاحبها والبرمجيات للتدريب اسمعنى -  13

 - االلفى احمد منزل - المحاكم مجمع شارع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190724 تاريخ وفي 839    برقم قيده

  - االرضى الدور

 72 قانون ألحكام وفقا(  الشربينى رزق رزق ياسر)   لصاحبها المخلالت وتعبئة لتصنيع الشربينى رزق رزق ياسر منشأة -  14

 المنطقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190725 تاريخ وفي 840    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة

  - الرابعة بالمرحلة -( ب) بلوك -( 2/10) رقم القطعة - الصناعية

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

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

 مصنع وتشغيل اقامة**: الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الخشبية المنتجات كافة وتصنيع ومخلفاتها االخشاب لفرم

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الناغى السيد الوهاب عبد اسامه)  لصاحبها االخشاب وفرم الخشبية للصناعات وود ايجيبت -  2

 اقامة**: الى تعدل:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190728 تاريخ وفي 616   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الخشبية المنتجات كافة وتصنيع ومخلفاتها االخشاب لفرم مصنع وتشغيل

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  شاهين عبدربه محمود سامى)  لصاحبها الحبوب لدش شاهين عبدربه محمود سامى منشأة -  1

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 833   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  رمضان محمد العنانى محمد)  لصاحبها The Code للبرمجيات الكود -  2

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 836   برقم قيده سبق



 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

 عبداللطيف الشربينى احمد حسين)  لصاحبها والعصائر الغازية للمشروبات المصلى عبداللطيف الشربينى احمد حسين/  منشأة -  3

 الشركة نوع تعديل تم20190701 تاريخ وفي 794   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  المصلى

 استثمار: التأشير وصف، 

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  على محمد سمير نفين)  لصاحبها والبرمجيات للتدريب اسمعنى -  4

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190724 تاريخ وفي 839   برقم

 72 قانون ألحكام وفقا(  الشربينى رزق رزق ياسر)   لصاحبها المخلالت وتعبئة لتصنيع الشربينى رزق رزق ياسر منشأة -  5

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190725 تاريخ وفي 840   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  عطيه المرسى شكرى طارق)  لصاحبها الجاهزة المالبس لصناعة توبيبي -  6

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 815   برقم قيده سبق

 72 قانون ألحكام وفقا(  مشه الشربينى حامد على)  لصاحبها والبرمجيات المعلومات وتكنولوجيا لالتصاالت الوطنيه الكنانه -  7

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190711 تاريخ وفي 814   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة

 وفقا( الهنداوى محمود محمد محمود)لصاحبها والمراتب الصناعى االسفنج لتصنيع الهنداوى محمود محمد محمود منشاة -  8

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 809   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون الحكام

 استثمار: التأشير

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون الحكام وفقا( خريبه محمد احمد حسنى) لصاحبها بالمتوه التخصصى الحياة مستشفى -  9

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190710 تاريخ وفي 810   برقم قيده سبق

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  حماد عبدالحليم حسين احمد)  لصاحبها البالستيكيه للصناعات طاقه -  10

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 816   برقم قيده

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الشربينى على الشربينى محمد اسالم)  لصاحبها Organic الغذائية المواد لتعبئة اورجانك -  11

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190714 تاريخ وفي 818   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

 قانون الحكام وفقا( غنيم السالم عبد موسى محمد) لصاحبها الشحوم النتاج المستعملة المعدنية الزيوت تدوير العادة الرحال -  12

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 806   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72

 72 قانون الحكام وفقا( محسن السيد احمد السيد احمد السيد) لصاحبها PM. TRICKS والبرمجيات والتدريب للتطوير مفاهيم -  13

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190709 تاريخ وفي 807   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفرم الخشبية للصناعات وود ايجيبت: الى 616 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190728:  تاريخ فى  ،  -  1

   2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الناغى السيد الوهاب عبد اسامه)  لصاحبها االخشاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   20190718 تاريخ وفى ،   604:  برقم قيدها سبق  محدودة مسئولية ذات ،(  تعديل)SEMAC TRAIDING للتجارة سماك   - 1

 المقر لنقل محو  السجل شطب/محو تم

 تم   20190718 تاريخ وفى ،   604:  برقم قيدها سبق  محدودة مسئولية ذات ،  SEMAC TRADING للتجارة سماك   - 2

 المقر لنقل محو  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20190729،   تاريخ وفي 237، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه العرابي محمد العزيز عبد انور محمد -  1

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

 تعديل تم 20190729،   تاريخ وفي 237، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه العرابي محمد العزيز عبد انور محمد -  2

  جنيه  2500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف،  المال رأس

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190708 تاريخ وفي 471    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والكرتون الورق لتصنيع مصر كوزمو -  1

 قطاع -بلطيم الصناعية المنطقة - 4 القطعه:  الصناعى النشاط ممارسة وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 - الخشبية الصناعات

 تم 20190718 تاريخ وفي 604    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،( تعديل)SEMAC TRAIDING للتجارة سماك -  2

 وبذلك - 1101 شقة 11 الدور - القيروان برج - رياض تقاطع صبحى صالح شارع 31 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

  القيد يمحى

 تعديل تم 20190718 تاريخ وفي 604    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، SEMAC TRADING للتجارة سماك -  3

  القيد يمحى وبذلك - 1101 شقة 11 الدور - القيروان برج - رياض تقاطع صبحى صالح شارع 31 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تم 20190721 تاريخ وفي 826    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه الحداد عطيه ابراهيم القادر عبد ابراهيم -  4

 - الحماقى مسجد بجوار - الكرماء ميت قرية:  الشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رائحة مكسبات وتصنيع سائله صناعيه منظفات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  بسيطة توصية ، وشركاه عثمان السيد هيثم -  1

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة ومع الصناعية لالغراض

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190721 تاريخ وفي 12   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة

 الجامعات انشاء الفنى التعليم ومعاهد المدارس تشغيل او ادارة او انشاء  بسيطة توصية ، وشريكته الموجى احمد محمد جمال -  2

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 638   برقم قيدها سبق

 مراعاة مع الجامعات انشاء الفنى التعليم ومعاهد المدارس تشغيل او ادارة او انشاء  بسيطة توصية ، الموجى احمد محمد جمال -  3

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190724 تاريخ وفي 638   برقم

 أشكالهم بكافة والفوم البالستيكية تجاتالمن كافة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  بسيطة توصية ، وشريكه طلحه عبدهللا على على -  4

  السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  البالستيكية المخلفات تصنيع وإعادة لتدوير مصنع وتشغيل إقامة - وأنواعهم

 تعديل تم20190724 تاريخ وفي 791   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 بسيطة توصية:  التأشير وصف،  النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عبد الشرنوبى إسماعيل: الى 390 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20190707:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه جلو المنعم

 الموجى احمد محمد جمال: الى 638 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190724:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكته

 متولى احمد متولى احمد: الى 432 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20190728:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشركاه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مجلس لرئيس مكفولة عنها نيابة والتوقيع الشركة ادارة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الطاهر يوسف عبده لطفى محمد -  1

. أحمد مصطفى وحيد خالد/ السيد المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس ونائب الطاهر يوسف عبده لطفي محمد/ السيد االدارة

 والغير الحكومية الجهات كافة أمام الشركة وتمثيل والتوقيع االدارة في المطلقة السلطات كافة ذلك في ولهم منفردين، أو مجتمعين

 من البنكية المعامالت وكافة. المختلفة والبنوك والشركات أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية

 707   برقم    20190701:  تاريخ ، الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب

 مجلس لرئيس مكفولة عنها نيابة والتوقيع الشركة ادارة  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  احمد مصطفى وحيد خالد -  2

. أحمد مصطفى وحيد خالد/ السيد المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس ونائب الطاهر يوسف عبده لطفي محمد/ السيد االدارة

 والغير الحكومية الجهات كافة أمام الشركة وتمثيل والتوقيع االدارة في المطلقة السلطات كافة ذلك في ولهم منفردين، أو مجتمعين

 من البنكية المعامالت وكافة. المختلفة والبنوك والشركات أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع حكومية

 707   برقم    20190701:  تاريخ ، الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وااليداع السحب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 كما. الضمان خطابات واصدار والرهن القرض وحق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الطاهر يوسف عبده لطفى محمد -  3

 توكيل حق سبق ما في ولهم. بالشركة الخاصة والتعديل التأسيس عقود على والتوقيع العقاري الشهر أمام الشركة تمثيل في الحق لهم

 أو مديرين عدة أو مدير يعين أن االدارة لمجلس كما غيرهم أو االستشاريين أو المحاميين أو المحاسبين السادة من يشاؤون من

 707   برقم    20190701:  تاريخ ،.  الشركة عن والتوقيع الشركة ادارة في الحق لهم مفوضين

 لهم كما. الضمان خطابات واصدار والرهن القرض وحق  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  احمد مصطفى وحيد خالد -  4

 من توكيل حق سبق ما في ولهم. بالشركة الخاصة والتعديل التأسيس عقود على والتوقيع العقاري الشهر أمام الشركة تمثيل في الحق

 مفوضين أو مديرين عدة أو مدير يعين نأ االدارة لمجلس كما غيرهم أو االستشاريين أو المحاميين أو المحاسبين السادة من يشاؤون

 707   برقم    20190701:  تاريخ ،.  الشركة عن والتوقيع الشركة ادارة في الحق لهم

 الصالحيات منفردين او مجتمعين االداره مجلس والعضاء  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الحداد شعبان كامل عماد -  5

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق:  التاليه

 عن االفراج و حسابات غلق و وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس

 544   برقم    20190701:  تاريخ ، وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية

 منفردين او مجتمعين االداره مجلس والعضاء  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدالعال دسوقى رشاد مجدى -  6

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق:  التاليه الصالحيات

 حسابات غلق و وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن االفراج و

 544   برقم    20190701:  تاريخ ، وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها

 التاليه الصالحيات منفردين او مجتمعين االداره مجلس والعضاء  منتدب عضو  مساهمة شركة  السلك خطاب اسماعيل خالد -  7

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق: 

 عن االفراج و حسابات غلق و وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس

 544   برقم    20190701:  تاريخ ، وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله اغراضها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الحداد شعبان كامل عماد -  8

 كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد

 تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 544   برقم    20190701: 

 مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله اغراضها  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدالعال دسوقى رشاد مجدى -  9

 والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 544   برقم    20190701:  تاريخ ، ذكر

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله اغراضها  منتدب عضو  مساهمة شركة  السلك خطاب اسماعيل خالد -  10

 كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد

 تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 544   برقم    20190701: 

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متخارج شريك  تضامن شركة  عطا السيد السيد الهادى عبد -  11

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل  فى الحق منفردا:  وله جلو المنعم عبد الشرنوبى اسماعيل المتضامن للشريك

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 واستصدار الشيكات على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وإيداع سحب من والمصارف

 390   برقم    20190707:  تاريخ ، العقارية وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متخارج شريك  تضامن شركة  عطا السيد السيد الهادى عبد -  12

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل  فى الحق منفردا:  وله جلو المنعم عبد الشرنوبى اسماعيل المتضامن للشريك

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 واستصدار الشيكات على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وإيداع سحب من والمصارف

 390   برقم    20190707:  تاريخ ، العقارية وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  جلو المنعم عبد الشرنوبى اسماعيل -  13

 أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل  فى الحق منفردا:  وله جلو المنعم عبد الشرنوبى اسماعيل المتضامن للشريك الرسمية

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 الشيكات على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 390   برقم    20190707:  تاريخ ، العقارية وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  جلو المنعم عبد الشرنوبى اسماعيل -  14

 أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل  فى الحق منفردا:  وله جلو المنعم عبد الشرنوبى اسماعيل المتضامن للشريك الرسمية

 جميع مع تعاملال وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 الشيكات على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 390   برقم    20190707:  تاريخ ، العقارية وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  جلو على عبدالمنعم الشرنوبى صالح -  15

 أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل  فى الحق منفردا:  وله جلو المنعم عبد الشرنوبى اسماعيل المتضامن للشريك الرسمية

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 الشيكات على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 390   برقم    20190707:  تاريخ ، العقارية وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  جلو على عبدالمنعم الشرنوبى صالح -  16

 أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل  فى الحق منفردا:  وله جلو المنعم عبد الشرنوبى اسماعيل المتضامن للشريك الرسمية

 جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 الشيكات على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك

 390   برقم    20190707:  تاريخ ، العقارية وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار

 الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واألراضي  متخارج شريك  تضامن شركة  عطا السيد السيد الهادى عبد -  17

 المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله اغراضها وضمن

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 390   برقم    20190707:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة

 الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واألراضي  متخارج شريك  تضامن شركة  عطا السيد السيد الهادى عبد -  18

 المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله اغراضها وضمن

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 390   برقم    20190707:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة

 باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واألراضي  متضامن شريك  تضامن شركة  جلو المنعم عبد الشرنوبى اسماعيل -  19

 ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله اغراضها وضمن ةالشرك

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 390   برقم    20190707:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

 باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واألراضي  متضامن شريك  تضامن شركة  جلو المنعم عبد الشرنوبى اسماعيل -  20

 ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 390   برقم    20190707:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واألراضي  متضامن شريك  تضامن شركة  جلو على عبدالمنعم الشرنوبى صالح -  21

 ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 390   برقم    20190707:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

 باسم ذلك وكل التوالمنقو والسيارات واألراضي  متضامن شريك  تضامن شركة  جلو على عبدالمنعم الشرنوبى صالح -  22

 ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 390   برقم    20190707:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

 مجدى محمد/  االستاذ من كل يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم عبدالحميد مجدى محمد -  23

 حق(  مجتمعين او منفردين)  الرفاعى على محمد احمد محمد/  والدكتور المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس - سليم عبدالحميد

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 الشيكات على والتوقيع الحسابات وفتح وااليداع السحب طريق عن والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة

   برقم    20190715:  تاريخ ، الرسمى الرهن اجراء فى المصرى االهلى البنك وتوكيل البنوك لصالح الرهون واجراء واالقتراض

468 

 التعاقد فى واحقيته للغير او لنفسه التجارى  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليم عبدالحميد مجدى محمد -  24

 مفتوح الغير والقروض الشكلية بالضمانات الرهن عقود على والتوقيع االئتمانية التسهيالت عقود على والتوقيع الغير او النفس مع

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل الشركة اصول وبيع اعتمادات بها

 كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض قح وله واجورهم مرتباتهم وتحديد

 تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 468   برقم    20190715: 

 رضوان/  السيد من بدال  والسياحيه الفنيه الناحيه من للشركه المسئول  مدير  مساهمة شركة  احمد صابر الباقي عبد غاده -  25

 821   برقم    20190716:  تاريخ ، شحات طالب ابو مبروك

 مع تعامالتها فى الشركة االدارة مجلس يمثل  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدربه السيد عبدربه احمد -  26

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

 في الحق منفردا المنتدب والعضو اإلدارة مجلس رئيس - عبدربه السيد عبدربه احمد/  وللسيد التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 657   برقم    20190717:  تاريخ ، سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة

 حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدربه السيد عبدربه احمد -  27

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة باسم واالقتراض المال راس عن واالفراج الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 مرتباتهم وتحديد كةالشر ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف

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

 657   برقم    20190717:  تاريخ ، باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدربه السيد عبدربه احمد -  28

 657   برقم    20190717:  تاريخ ، ذكر ما بعض

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  متولى احمد متولى احمد -  29

 الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا متولى احمد متولى احمد/ المتضامن للشريك الرسمية

 المصرى الريف شركة مع التعامل حق وله اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع ومع االراضى استصالح شركات وكافة الجديد

 432   برقم    20190728:  تاريخ ، المال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  متولى احمد متولى احمد -  30

 الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وله منفردا متولى احمد متولى احمد/ المتضامن للشريك الرسمية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المصرى الريف شركة مع التعامل حق وله اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع ومع االراضى استصالح شركات وكافة الجديد

 432   برقم    20190728:  تاريخ ، المال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع

 ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  متولى احمد متولى احمد -  31

 مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله العقارية وممتلكاتها االشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد

 432   برقم    20190728:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

 ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  متولى احمد متولى احمد -  32

 مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله العقارية وممتلكاتها االشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد

 432   برقم    20190728:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

  


