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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون الحكام وفقا( على انور ابراهيم عمرو) لصاحبها العقارى لالستثمار كابيتال دره -  1

 طقوالمنا الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار عن 960 برقم 20191001 فى قيد ، 100000.000  ، ماله

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

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007

 - االول الحى - االول الدور - 56/ 36 رقم العقار:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - الجديدة دمياط مدينة - السادسة المجاورة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   قايد شحات سيوى هنى)  لصاحبها الخشبى االثاث لتصنيع قايد شحات سيوى هنى منشأة -  2

 أحكام مراعاة مع. انواعه بكافة الخشبى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 969 برقم 20191008 فى قيد ، 100000.000

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

 الجديده دمياط مدينه - االولى المركزية المنطقة - علوى الثانى الدور - 4/  73

 تاجر ،(  دخان اسماعيل عبدالعزيز ممدوح السيد) لصاحبها الخراطيم لتصنيع دخان اسماعيل عبدالعزيز ممدوح السيد منشاة -  3

 ومستلزمات الخراطيم لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 1010 برقم 20191029 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع -البالستيكية والمنتجات بالتنقيط الرى شبكات

 -البرلس - النهضه كوبرى بجوار -بلطيم -شعالن ابو:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 وفقا(  الغيطانى السيد الشربينى نصحى السيد)  لصحابها التعدينية الخامات لتجهيز الغيطانى السيد الشربينى نصحى السيد -  4

 وتشغيل اقامة عن 1004 برقم 20191024 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع(  الخ.... بنتونيت)  التعدينية الخامات وتجهيز وخلط ومعالجه لطحن مصنع

 الجديدة بدمياط االولى الصناعيه المنطقة -(  43)  بلوك 9 رقم القطعه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص الشركة وعلى

 - الجديدة دمياط مدينة -

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  البرمبالى محمد احمد دعاء)  الفوم وأكواب أطباق لتصنيع فوم توب -  5

 احكام مراعاة مع الفوم وأكواب أطباق لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 990 برقم 20191020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله

)  أرقام القطع:  بجهة ،. نشاطها رةلمباش الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - الجديدة دمياط مدينة - الصناعية المنطقة امتداد -(  10)  بلوك -(  17 ، 16

 ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  متولى الحمادى محمد احمد)  لصاحبها Spectra Soft سوفت االطياف -  6

 وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال عن 1014 برقم 20191030 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس

 اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال - أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات

 الحاسبات على البيانات إدخال - وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج - عليها والتدريب وتشغيلها

 وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج - أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال - اإللكترونية وبالوسائل

 - علوى الثانى الدور - فرج برج - عارف عبدالسالم شارع:  بجهة ، لشبكات والتصميم التوصيف أعمال - عليها والتدريب

 ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  متولى الحمادى محمد احمد)  لصاحبها Spectra Soft سوفت االطياف -  7

 البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ - البيانات وتداول نقل عن 1014 برقم 20191030 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس

 والنماذج االختراع براءات ذلك في بما الفكرية الملكية حقوق تطوير في تستثمر التي المشروعات - االنترنت وخدمات االتصاالت -

 من ترخيص على الحصول بعد المضافة القيمة خدمات وتقديم والبيانات والصورة الصوت نقل شبكات إقامة - الصناعية والرسوم

 الحصول بعد الصناعية واالقمار والالسلكيه السلكيه االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل واداره اقامة. المعنية الجهات

 - علوى الثانى الدور - فرج برج - عارف عبدالسالم شارع:  بجهة ، االذاعه ذلك واليشمل المعنيه الجهات من ترخيص على
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 ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  لىمتو الحمادى محمد احمد)  لصاحبها Spectra Soft سوفت االطياف -  8

 فى بما رقمى محتوى إلى وبيانات وصورة صوت من التقليدى عن 1014 برقم 20191030 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع - والفنى والثقافى العلمى المحتوى رقمنه ذلك

 - علوى الثانى الدور - فرج برج - عارف عبدالسالم شارع:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  متولى الحمادى محمد احمد)  لصاحبها Spectra Soft سوفت االطياف -  9

 اجل من العلمي والتطوير البحث مشروعات - والتليفزيون عن 1014 برقم 20191030 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس

 الدفاع وزير قرار مراعاه مع. ) الحديثة التكنولوجيا ومشروعات بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التي والمشروعات التنمية

 إنشاء - المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء -(  2003 لسنة 64 رقم الحربى واالنتاج

 التكنولوجية األعمال حاضنات -. وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت في المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة

 - علوى الثانى الدور - فرج برج - عارف عبدالسالم شارع:  بجهة ، المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة - األعمال ريداة ودعم

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و االستيراد -   المفروشات و المراتب لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة   ،  شركة   شركاه و الشعراوى عبده جالل ابراهيم -  1

 مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال المستوردين سجل شأن فى 1982 لسنة 121 رقم القانون مراعاة مع.   التصدير

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

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع    حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بإفراد االلتزام مع.    الغرض

 ،قيدت 4000000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارت

 مراعاة مع.   التصدير و االستيراد -   المفروشات و المراتب لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة عن ، 961 برقم 20191002 فى

 الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال المستوردين سجل شأن فى 1982 لسنة 121 رقم القانون

 االلتزام مع.    الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها  لمزاولة الالزمة التراخيص على

 وعلى السارية والقرارت واللوائح القوانين احكام مراعاة مع    حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بإفراد

 الثالثه المرحلة هـ بلوك 6&  3&  2 ارقام القطع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - الصناعية بالمنطقة

 الدواجن أنواع جميع تربية:  2017 لسنة 72 االستثمار قانون من أغراض  ،  شركة   وشريكه الدوسرى محمد سعد احمد -  2

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

 2017 لسنه 72 االستثمار قانون خارج من أغراض - السمكية المزارع إقامة - اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك

 المأكوالت أنواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة -

 72 االستثمار قانون من أغراض عن ، 981 برقم 20191014 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   االستيراد - اواى والتيك

 - اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية:  2017 لسنة

 من أغراض - السمكية المزارع إقامة - اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية

 عدا)  المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة - 2017 لسنه 72 االستثمار قانون خارج

 صالح مصطفى/  بملك - المصطفى ش - زيد ابن حى:  بجهة ، االستيراد - اواى والتيك المأكوالت أنواع جميع وتقديم(  الكحولية

 - مصطفى الدين

 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم - التجارية والتوكيالت والتصدير  ،  شركة   وشريكه الدوسرى محمد سعد احمد -  3

 اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982

 باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق

 72 االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع - الغرض لهذا المنظمة القوانين

 والتصدير عن ، 981 برقم 20191014 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   حسابات بافراد الشركه لتزاما مع - 2017 لسنة

 سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم - التجارية والتوكيالت
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 التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين

 خارج االنشطه تمتع عدم مع - الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة

 حى:  بجهة ، حسابات بافراد الشركه التزام مع - 2017 لسنة 72 االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون

 - مصطفى الدين صالح مصطفى/  بملك - المصطفى ش - زيد ابن

 وفى - االستثمار بقانون الواردة لالنشطه مستقل مالى ومركز مستقله ماليه  ،  شركة   وشريكه الدوسرى محمد سعد احمد -  4

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

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين

  

  

 بقانون الواردة لالنشطه مستقل مالى ومركز مستقله ماليه عن ، 981 برقم 20191014 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

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

 حى:  بجهة ،.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 - مصطفى الدين صالح مصطفى/  بملك - المصطفى ش - زيد ابن

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون أنشطة   ،  شركة   وشريكيه اللضام رشاد على طارق -  5

 مع - العمومية التوريدات:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من أنشطة - اللصق ومواد والغراء البالستيكية المنتجات

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى  االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام

 االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع قى حقها يسقط

 االستثمار قانون أنشطة عن ، 967 برقم 20191008 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   الواردة والحوافز بالضمانات

 االستثمار قانون خارج من أنشطة - اللصق ومواد والغراء البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  2017 لسنة 72 رقم

 بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع - العمومية التوريدات:  2017 لسنة 72 رقم

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع قى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى  االستثمار

 -( 6) رقم العقار - الفرح ابو ش 6:  بجهة ، الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2017

 - دمياط اول قسم - الثانى الدور

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع_   القانون بذات  ،  شركة   وشريكيه اللضام رشاد على طارق -  6

 967 برقم 20191008 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع_   القانون بذات عن ،

 - دمياط اول قسم - الثانى الدور -( 6) رقم العقار - الفرح ابو ش 6:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 األمراض وعالج تشخيص فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة   ،  شركة   والتجميل لليزر الطبى انفنتى مركز شركة -  7

 وجراحات واالسنان الفم أمراض وعالج تشخيص فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة. الذكورة وطب والليزر والتجميل الجلدية

 تضمه وما طبية أو عالجية أنشطة من تضمه وما العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل إقامة.واالسنان الفم تجميل

 وعالج تشخيص ووحدات وحضانات طبيعى وعالج مركزه عنايه ووحدات وصيدليات عمليات وغرف واشعه تحاليل معامل من

 فى ،قيدت 1620000.000   مالها ،رأس   وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة.الحديثة والتقنيات بالليزر الجلدية األمراض

 وطب والليزر والتجميل الجلدية األمراض وعالج تشخيص فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة عن ، 965 برقم 20191007

 إقامة.واالسنان الفم تجميل وجراحات واالسنان الفم أمراض وعالج تشخيص فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة. الذكورة

 واشعه تحاليل معامل من تضمه وما طبية أو عالجية أنشطة من تضمه وما العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل

 بالليزر الجلدية األمراض وعالج تشخيص ووحدات وحضانات طبيعى وعالج مركزه عنايه ووحدات وصيدليات عمليات وغرف

 - المنصوره اول - السابع الدور - الجمهورية ش 30:  بجهة ، وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة.الحديثة نياتوالتق

 والعيادات والمستشفيات الطبية المراكز تجهيز.البشرية الموارد وتنمية  ،  شركة   والتجميل لليزر الطبى انفنتى مركز شركة -  8

 .التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد. لتشغيلها الالزمة والمعدات باألجهزة

 الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان فى1982 لسنه121 رقم والقانون1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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



 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

 1620000.000   مالها ،رأس   لها تكون أن للشركة ويجوز الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات

 والمعدات باألجهزة والعيادات والمستشفيات الطبية المراكز تجهيز.البشرية الموارد وتنمية عن ، 965 برقم 20191007 فى ،قيدت

 .التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد. لتشغيلها الالزمة

 الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان فى1982 لسنه121 رقم والقانون1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 - الجمهورية ش 30:  بجهة ، لها تكون أن للشركة ويجوز الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات

 - المنصوره اول - السابع الدور

 التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة  ،  شركة   والتجميل لليزر الطبى انفنتى مركز شركة -  9

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

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

   

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة عن ، 965 برقم 20191007 فى ،قيدت 1620000.000   مالها ،رأس  

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

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في

 الدور - الجمهورية ش 30:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - المنصوره اول - السابع

 تشغيل - والليموزين باالتوبيسات  السائحين لنقل البرية النقل وسائل تشغيل  ،  شركة   وشركاه يوسف محمد ابراهيم فيصل -  10

 فردية او جماعية سياحية رحالت تنظيم -(  تراخيص على الحصول لها والسابق بالفعل القائمة)  السائحين لنقل البحرية النقل وسائل

 الجوى النقل ذلك يشمل وال خدمات من بها يلحق وما وإقامة نقل من بها يتصل ما وتنفيذ معينة لبرامج وفقا خارجها او مصر داخل

 فى الطيران شركات عن الوكالة وكذلك المختلفة النقل وسائل على األماكن وحجز األمتعة ونقل وتيسير السفر تذاكر صرف أو بيع -

 النقل وسائل تشغيل عن ، 962 برقم 20191007 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   وشركات السفر تذاكر وصرف بيع

 الحصول لها والسابق بالفعل القائمة)  السائحين لنقل البحرية النقل وسائل تشغيل - والليموزين باالتوبيسات  السائحين لنقل البرية

 نقل من بها يتصل ما وتنفيذ معينة لبرامج وفقا خارجها او مصر داخل فردية او جماعية سياحية رحالت تنظيم -(  تراخيص على

 على األماكن وحجز األمتعة ونقل وتيسير السفر تذاكر صرف أو بيع - الجوى النقل ذلك يشمل وال خدمات من بها يلحق وما وإقامة

 بالدور(  1) رقم شقة:  بجهة ، وشركات السفر تذاكر وصرف بيع فى الطيران شركات عن الوكالة وكذلك المختلفة النقل وسائل

 - عفان بن عثمان شارع 19 رقم بالعقار بالكامل االرضى

 وتعديالته 1977 سنة ل 38 رقم القانون الحكام وفقا  وذلك االخرى النقل  ،  شركة   وشركاه يوسف محمد ابراهيم فيصل -  11

 ماسبق كل 2009/  3/  29 بتاريخ 209 رقم الوزارى بالقرار الصادرة التنفيذية والئحته 2008 لسنة 125 رقم القانون واخرها

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع   حدة على نشاط لكل  مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات إفراد مع الجوى النقل فيماعدا

 ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 رقم القانون واخرها وتعديالته 1977 سنة ل 38 رقم القانون الحكام وفقا  وذلك االخرى النقل عن ، 962 برقم 20191007 فى

 مع الجوى النقل ماعدافي ماسبق كل 2009/  3/  29 بتاريخ 209 رقم الوزارى بالقرار الصادرة التنفيذية والئحته 2008 لسنة 125

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

 19 رقم بالعقار بالكامل االرضى بالدور(  1) رقم شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - عفان بن عثمان شارع

 االمداد وسالسل التجاريه المراكز وتشغيل اقامة - السمكية المزارع إقامة  ،  شركة   وشركاه حموده على محمد محمد عمرو -  12

 مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم شرق والقنطره سيناء وجنوب شمال عدا فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق داخل: 

 مع 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد مراعاة

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

 التجاريه المراكز وتشغيل اقامة - السمكية المزارع إقامة عن ، 1003 برقم 20191024 فى ،قيدت 320000.000   مالها

 موافقة فيلزم شرق والقنطره سيناء وجنوب شمال عدا فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق داخل:  االمداد وسالسل



 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

 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد مراعاة مع مسبقا الهيئة

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع 2008 لسنة

 - بلطيم - الصحية اإلدارة بجوار - الدينى المعهد ش:  بجهة ،. نشاطها

 والخفيفه والجلديه الرياضية األحذيه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكيه الصباغ احمد صبحى اسامه -  13

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع أنواعها وبكافة ومستلزماتها

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 966 برقم 20191007 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع أنواعها وبكافة ومستلزماتها والخفيفه والجلديه الرياضية األحذيه

 ش من متفرع - العرب شهيد حارة - 4 رقم العقار:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - التجار سوق - الصيادين

 الخشبيه والشبابيك واألبواب الخشبى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة   ،  شركة   وشريكته الشهاوى طاهر محمد جمال -  14

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع-الديكور ومستلزمات سى فى والبى

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

  

 واألبواب الخشبى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 1015 برقم 20191030 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع-الديكور ومستلزمات سى فى والبى الخشبيه والشبابيك

 دمياط مدينه - الصناعية بالمنطقة -( 42)  بلوك -( 11)  رقم القطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 - الجديده

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون الحكام وفقا( على انور ابراهيم عمرو) لصاحبها العقارى لالستثمار كابيتال دره -  1

 االول الحى - االول الدور - 56/ 36 رقم العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 960    برقم قيده

  - الجديدة دمياط مدينة - السادسة المجاورة -

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  قايد شحات سيوى هنى)  لصاحبها الخشبى االثاث لتصنيع قايد شحات سيوى هنى منشأة -  2

 المركزية المنطقة - علوى الثانى الدور - 4/  73 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191008 تاريخ وفي 969

      الجديده دمياط مدينه - االولى

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  البرمبالى محمد احمد دعاء)  الفوم وأكواب أطباق لتصنيع فوم توب -  3

 -(  10)  بلوك -(  17 ، 16)  أرقام القطع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 990    برقم قيده

  - الجديدة دمياط مدينة - الصناعية المنطقة امتداد

 وفقا(  الغيطانى السيد الشربينى نصحى السيد)  لصحابها التعدينية الخامات لتجهيز الغيطانى السيد الشربينى نصحى السيد -  4

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191024 تاريخ وفي 1004    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام

  - الجديدة دمياط مدينة - الجديدة بدمياط االولى الصناعيه المنطقة -(  43)  بلوك 9 رقم القطعه ،

 20191027 تاريخ وفي 1002    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( جندى حمزه يوسف عزه) لصاحبها الورقية لالسمدة الفريد -  5

 متر 2050 و 10 بمساحة الرابعة بالمرحلة( و) بلوك 8 ، 7 رقم القطعة:  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 - بجمصة الصناعية بالمنطقة مربع

 تاجر ،( دخان اسماعيل عبدالعزيز ممدوح السيد) لصاحبها الخراطيم لتصنيع دخان اسماعيل عبدالعزيز ممدوح السيد منشاة -  6

 كوبرى بجوار -بلطيم -شعالن ابو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191029 تاريخ وفي 1010    برقم قيده سبق  ، فرد

   -البرلس - النهضه

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  متولى الحمادى محمد احمد)  لصاحبها Spectra Soft سوفت االطياف -  7

 - فرج برج - عارف عبدالسالم شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191030 تاريخ وفي 1014    برقم قيده سبق

  - علوى الثانى الدور

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سبق  ، فرد تاجر ، -تعديل-( سالمة احمد محمد مصباح)  لصاحبها البالستيك االحواض وصرف السيدلي النتاج مصر دلتا -  1

 االسالك لتغليف مصنع وتشغيل اقامة: الى النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87   مبرق قيده

 PVC من للكهرباء بالستيك خراطيم وتصنيع الكهربائية

  ، فرد تاجر ، سالمه احمد محمد مصباح/  لصاحبها للكهرباء بالستيك خراطيم وتصنيع الكهربائية االسالك لتغليف مصر دلتا -  2

 لتغليف مصنع وتشغيل اقامة: الى النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191002 تاريخ وفي 87   برقم قيده سبق

 PVC من للكهرباء بالستيك خراطيم وتصنيع الكهربائية االسالك

 تم20191029 تاريخ وفي 991   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، - محمد غالى حامد غالى لصاحبها الغذائية للمواد الغالى -  3

 والبيضاء واللحوم والغذائية الزراعية الحاصالت كافة وتجميد وتبريد لحفظ ثالجة وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 وتعبئة الزراعية الحاصالت كافة وتشميع وتجفيف وتجميد وتبريد ومعالجة وتدريج لفرز محطة وتشغيل اقامة- واالسماك والحمراء

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  - والشيبسي المقرمشات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -  فقط الشركة منتجات كافة وتغليف

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاجر ،( دخان اسماعيل عبدالعزيز ممدوح السيد) لصاحبها الخراطيم لتصنيع دخان اسماعيل عبدالعزيز ممدوح السيد منشاة -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191029 تاريخ وفي 1010   برقم قيده سبق  ، فرد

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون الحكام وفقا( على انور ابراهيم عمرو) لصاحبها العقارى لالستثمار كابيتال دره -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191001 تاريخ وفي 960   برقم قيده

 وفقا(  الغيطانى السيد الشربينى نصحى السيد)  لصحابها التعدينية الخامات لتجهيز الغيطانى السيد الشربينى نصحى السيد -  3

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191024 تاريخ وفي 1004   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام

 استثمار: التأشير

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  البرمبالى محمد احمد دعاء)  الفوم وأكواب أطباق لتصنيع فوم توب -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191020 تاريخ وفي 990   برقم قيده

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  متولى الحمادى محمد احمد)  لصاحبها Spectra Soft سوفت االطياف -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191030 تاريخ وفي 1014   برقم قيده سبق

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  قايد شحات سيوى هنى)  لصاحبها الخشبى االثاث لتصنيع قايد شحات سيوى هنى منشأة -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191008 تاريخ وفي 969

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وتصنيع الكهربائية االسالك لتغليف مصر دلتا: الى 87 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191002:  تاريخ فى  ،  -  1

   سالمه احمد محمد مصباح/  لصاحبها للكهرباء بالستيك خراطيم

)  لصاحبها المعادن لتشكيل المتميز جاد: الى 479 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191003:  تاريخ فى  ،  -  2

   2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  جاد السيد محمد طارق

 محمد محمد/ لصاحبها الثلج النتاج الصفا: الى 174 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20191015:  تاريخ فى  ،  -  3

   العز ابو يوسف

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفى ،   689:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(  الفرع الغاء تم)وشركاه حجازي احمد عبدالفتاح جمال للتصنيع السالم دار   - 1

 القاهره تجارى سجل مكتب من الوارد التأشير على بناء الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ

 ،   689:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،(  الفرع الغاء تم) وشركاه حجازي احمد عبدالفتاح جمال للتصنيع السالم دار   - 2

 القاهره استثمار سجل مكتب من الوارد التأشير بموجب الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20191009 تاريخ وفى

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 شركة ، Tadawi Home For Health Investments ( THHI)  والرياضية الطبية لالستثمارات التداوى بيت شركة -  1

 استعماله بقصد فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191001 تاريخ وفي 468    برقم قيدها سبق  ، مساهمة

 - الشيخ كفر اول قسم - العامة النيابة تقسيم69: بالعنوان مستشفى

 تاريخ وفي 521    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، Grouper Egypt والتوزيع للتجارة ايجيبت جروبر -  2

  - السمنودى تقسيم 1 رقم شارع 44 عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191008

 وفي 689    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،( الفرع الغاء تم)وشركاه حجازي احمد عبدالفتاح جمال للتصنيع السالم دار -  3

 (الفرع الغاء تم) - العباسي ش 41** ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191009 تاريخ

 تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 978    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكيه و دهيم ابراهيم محمد السيد ابراهيم -  4

  - شربين - سمك ابو ميدان - عيسى ابو مخبز بجوار العالى السد شارع علوى االول الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 978    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكيه و دهيم ابراهيم محمد السيد ابراهيم -  5

 الجديدة بدمياط الصناعية المنطقة امتداد 16 بلوك 64 رقم القطعة: الصناعى النشاط ممارسة موقع** ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

- 

 تعديل تم 20191014 تاريخ وفي 978    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شريكيه و دهيم ابراهيم محمد السيد ابراهيم -  6

  - الجديدة دمياط - الرابع الحى الثالثة بالمجاورة 55/  33 رقم القطعة: ادارى فرع افتتاح** ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 564    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، والعصائر السورية للمأكوالت الشام ست -  7

 المجاورة - الثاني الحى -23/ 84 رقم قطعة 1 رقم محل:   التالي العنوان في للشركة فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - الجديدة دمياط - الكفراوى هللا حسب ش  - الرابعة

 تعديل تم 20191020 تاريخ وفي 548    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، للتدريب التخصصيه القمة أكاديمية -  8

  - الخامس الدور - المركزى بلطيم مستشفى امام - الزيتون عمارة - بلطيم مدينة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 307    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( تعديل)للتجارة هاوس فود -  9

 - كىم عمارة أمام - الصردى عمارة - زغلول سعد شارع غربى علوى الرابع بالدور شقة ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191023 تاريخ وفي 307    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، واالستثمار التجارة لعموم هاوس بيج -  10

 - مكى عمارة أمام - الصردى عمارة - زغلول سعد شارع غربى علوى الرابع بالدور شقة ،:   الـتأشير وصف, 

,  العنوان تعديل تم 20191027 تاريخ وفي 910    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، المعادن لتشكيل العواد حديد -  11

 المرحلة -( أ) بلوك-( 15 ، 14) رقم القطعتين:  النشاط ممارسة وموقع الشركة الدارة الرئيسي المركز اصبح ،:   الـتأشير وصف

 - جمصة الصناعية المنطقة - الرابعة

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة  محدودة مسئولية ذات ، Grouper Egypt والتوزيع للتجارة ايجيبت جروبر -  1

 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم - التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد - الغذائيه المواد تعبئة - بن طحن - قانونا

 حق أي الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان في 1982 لسنة 121 رقم والقانون 1982

 القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة في



 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

 تعديل تم20191008 تاريخ وفي 521   برقم قيدها سبق  ، واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك. الغرض لهذا المنظمة

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط

 استصدار وبشرط ، الساريه والقرارات  محدودة مسئولية ذات ، Grouper Egypt والتوزيع للتجارة ايجيبت جروبر -  2

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص

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

 تعديل تم20191008 تاريخ وفي 521   برقم قيدها سبق  ،. القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط

 والسلع الغذائية المواد وتوزيع التجارة عموم: الى الشركة غرض تعديل  مساهمة شركة ،( تعديل)للتجارة هاوس فود -  3

 والتصدير االستيراد عموم - العمومية التوريدات - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة عموم - والحلويات االستهالكية

 -  العمومية المقاوالت -( التعمير-البناء)العقارى االستثمار مجاالت كافة فى العمل - بالتقسيط البيع عموم - التجارية والتوكيالت

 او سكنية وغرف وشقق طوابق الى مجزأة او متكاملة الوحدات بيع - واستغاللها وبنائها وتقسيمها االراضى وبيع وتجهيز شراء

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 307   برقم قيدها سبق  ، او تجارية او ادارية وحدات

 والسلع الغذائية المواد وتوزيع التجارة عموم: الى الشركة غرض تعديل  مساهمة شركة ، واالستثمار التجارة لعموم هاوس بيج -  4

 والتصدير االستيراد عموم - العمومية التوريدات - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة عموم - والحلويات االستهالكية

 -  العمومية المقاوالت -( التعمير-البناء)العقارى االستثمار جاالتم كافة فى العمل - بالتقسيط البيع عموم - التجارية والتوكيالت

 او سكنية وغرف وشقق طوابق الى مجزأة او متكاملة الوحدات بيع - واستغاللها وبنائها وتقسيمها االراضى وبيع وتجهيز شراء

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 307   برقم قيدها سبق  ، او تجارية او ادارية وحدات

 او خالية الغير لحساب او لها المعدة االغراض فى وتاجيرها وتمليكها فندقية  مساهمة شركة ،( تعديل)للتجارة هاوس فود -  5

 وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم  - مفروشة

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

 والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع - الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها

 وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 307   برقم قيدها سبق  ، التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 مساهمة شركة:  التأشير

 الغير لحساب او لها المعدة االغراض فى وتاجيرها وتمليكها فندقية  مساهمة شركة ، واالستثمار التجارة لعموم هاوس بيج -  6

 المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم  - مفروشة او خالية

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

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع - الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة

 النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 307   برقم قيدها سبق  ، التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف, 

 أي ب تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - نشاطها لمباشرة الالزمة  مساهمة شركة ،( تعديل)للتجارة هاوس فود -  7

 في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه

 سبق  ، التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 307   برقم قيدها

 أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - نشاطها لمباشرة الالزمة  مساهمة شركة ، واالستثمار التجارة لعموم هاوس بيج -  8

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه أي ب تشترك

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

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191023 تاريخ وفي 307   برقم قيدها سبق  ، التنفيذية

 البشرية االدوية وتعبئة وتصنيع النتاج مصنع وتشغيل اقامة  بسيطة توصية ، وشركاه الخولى محمد عبدالفتاح محمود -  9

 واالقراص الغذائية والمكمالت الطبيعية والمواد واالعشاب الزيوت من والمستخلصة والمركبة المصنعة انواعها بكافة والبيطرية

 ومستحضرات والفوارات والبودرات واللبوس والكريمات والمراهم واالشربة العقيمة واالدوية والرخوة الصلبة والكابسوالت

 الظاهرى االستخدام ومنتجات العامة الصحة ومستحضرات والمطهرات االعالف واضافات الغذائية والمنتجات التجميل



 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

 تم20191024 تاريخ وفي 746   برقم قيدها سبق  ، الطبية الزيوت واستخالص وتصنيع الحشرية والمبيدات الطبية والمستلزمات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 هذكر سبق ما كل وتصنيع والكيميائية الدوائية المستخلصات وانتاج  بسيطة توصية ، وشركاه الخولى محمد عبدالفتاح محمود -  10

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191024 تاريخ وفي 746   برقم قيدها سبق  ، للغير

 من انشطه:  الى النشاط تعديل**  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، العقارى واالستثمار العامه للمقاوالت رمزى ابو -  11

 فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار:  االستثمار قانون داخل

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

 فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق داخل الكهربائية واالدوات لالسمنت والتجزئة الجملة تجارة - 2008 لسنة 356

 تعديل تم20191031 تاريخ وفي 735   برقم قيدها سبق  ، مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

 المسئولية محدودة واحد شخص شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، العقارى واالستثمار العامه للمقاوالت رمزى ابو -  12

:  االستثمار قانون خارج من انشطة.   2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350

 بقانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع - والمتكامله والمتخصصه العامه المقاوالت

 - االستثمار بقانون الواردة لالنشطه مستقل مالى مركز مستقله ماليه حسابات بافراد الشركه التزام مع - 2017 لسنة 72 االستثمار

 تاريخ وفي 735   برقم قيدها سبق  ، بقانون الواردة والحوافز المزايا فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى

 المسئولية محدودة واحد شخص شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031

 - 2017 لسنة 72 االستثمار  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، العقارى واالستثمار العامه للمقاوالت رمزى ابو -  13

 التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك او مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع التنفيذية والئحته القانون ألحكام

 واحد شخص شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191031 تاريخ وفي 735   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة

 المسئولية محدودة

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 التجارة لعموم هاوس بيج: الى 307 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20191023:  تاريخ فى  ،  -  1

 واالستثمار

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مجلس رئيس ونائب اإلدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  النقيب عبدالصمد الحسانين الحسانين ايمان -  1

 عن نيابة التوقيع حق ولهم بالبنك المودع المال رأس عن واإلفراج السحب في الحق مجتمعين أو منفردين المنتدب والعضو اإلدارة

 والتأمينات الضرائب ومصلحة العام األعمال قطاع شركات األخص وعلى الحكومية وغير الحكومية الجهات أمام الشركة

 باستخراج المعنية والجهات والقرى المدن ومجالس المحلي الحكم ووحدات التجاري والسجل التجارية والغرفة االجتماعية

    20191002:  تاريخ ، وغيرها والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة الجمارك ومصلحة الكهرباء وشركة التراخيص

 938   برقم

 اإلدارة مجلس رئيس ونائب اإلدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد الجوهري قاسم الجوهري -  2

 الشركة عن نيابة التوقيع حق ولهم بالبنك المودع المال رأس عن واإلفراج السحب في الحق مجتمعين أو منفردين المنتدب والعضو

 االجتماعية والتأمينات الضرائب ومصلحة العام األعمال قطاع شركات األخص وعلى الحكومية وغير الحكومية الجهات أمام

 وشركة التراخيص باستخراج المعنية والجهات والقرى المدن ومجالس المحلي الحكم ووحدات التجاري والسجل التجارية والغرفة

 938   برقم    20191002:  تاريخ ، وغيرها والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة الجمارك ومصلحة الكهرباء

 والعضو اإلدارة مجلس رئيس ونائب اإلدارة مجلس لرئيس  منتدب عضو  اهمةمس شركة  سنجاب محمد جليل افالطون احمد -  3

 أمام الشركة عن نيابة التوقيع حق ولهم بالبنك المودع المال رأس عن واإلفراج السحب في الحق مجتمعين أو منفردين المنتدب

 والغرفة االجتماعية والتأمينات الضرائب ومصلحة العام األعمال قطاع شركات األخص وعلى الحكومية وغير الحكومية الجهات

 الكهرباء وشركة التراخيص باستخراج المعنية والجهات والقرى المدن ومجالس المحلي الحكم ووحدات التجاري والسجل التجارية

 938   برقم    20191002:  تاريخ ، وغيرها والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة الجمارك ومصلحة

 مجلس رئيس ونائب اإلدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان محمد الحميد عبد المعبود عبد عزه -  4

 عن نيابة التوقيع حق ولهم بالبنك المودع المال رأس عن واإلفراج السحب في الحق مجتمعين أو منفردين المنتدب والعضو اإلدارة

 والتأمينات الضرائب ومصلحة العام األعمال قطاع شركات األخص وعلى الحكومية وغير الحكومية الجهات أمام الشركة

 باستخراج المعنية والجهات والقرى المدن ومجالس المحلي الحكم ووحدات التجاري والسجل التجارية والغرفة االجتماعية

    20191002:  تاريخ ، وغيرها والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة الجمارك ومصلحة الكهرباء وشركة التراخيص

 938   برقم

 والعضو اإلدارة مجلس رئيس ونائب اإلدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحميد عبد محمد حامد حسام -  5

 أمام الشركة عن نيابة التوقيع حق ولهم بالبنك المودع المال رأس عن واإلفراج السحب في الحق مجتمعين أو منفردين المنتدب

 والغرفة االجتماعية والتأمينات الضرائب ومصلحة العام األعمال قطاع شركات األخص وعلى الحكومية وغير الحكومية الجهات

 الكهرباء وشركة التراخيص باستخراج المعنية والجهات والقرى المدن ومجالس المحلي الحكم ووحدات التجاري والسجل التجارية

 938   برقم    20191002:  تاريخ ، وغيرها والواردات الصادرات على للرقابة العامة والهيئة الجمارك ومصلحة

 الشركة بأعمال عالقة لها التي الشركات من  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  النقيب عبدالصمد الحسانين الحسانين ايمان -  6

 التسهيالت وإجراء الشركة باسم الشيكات وصرف الشركة باسم الحسابات وفتح وسحب عإيدا من البنوك  مع التعامل في الحق ولهم

 في الحق اإلدارة ولمجلس السيارات وترخيص وبيع شراء في الحق ولهم التسهيالت لهذه ضمانا الشركة أصول ورهن االئتمانية

:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وكذلك أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالت أو أكثر أو مديرا تعيين

 938   برقم    20191002



 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

 ولهم الشركة بأعمال عالقة لها التي الشركات من  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  محمد الجوهري قاسم الجوهري -  7

 التسهيالت وإجراء الشركة باسم الشيكات وصرف الشركة باسم الحسابات وفتح وسحب إيداع من البنوك  مع التعامل في الحق

 في الحق اإلدارة ولمجلس السيارات وترخيص وبيع شراء في الحق ولهم التسهيالت لهذه ضمانا الشركة أصول ورهن االئتمانية

:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وكذلك أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالت أو أكثر أو مديرا تعيين

 938   برقم    20191002

 في الحق ولهم الشركة بأعمال عالقة لها التي الشركات من  منتدب عضو  مساهمة شركة  سنجاب محمد جليل افالطون احمد -  8

 االئتمانية التسهيالت وإجراء الشركة باسم الشيكات وصرف الشركة باسم الحسابات وفتح وسحب إيداع من البنوك  مع التعامل

 مديرا تعيين في الحق اإلدارة ولمجلس السيارات وترخيص وبيع شراء في الحق ولهم التسهيالت لهذه ضمانا الشركة أصول ورهن

    20191002:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وكذلك أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالت أو أكثر أو

 938   برقم

 الشركة بأعمال عالقة لها التي الشركات من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سليمان محمد الحميد عبد المعبود عبد عزه -  9

 التسهيالت وإجراء الشركة باسم الشيكات وصرف الشركة باسم الحسابات وفتح وسحب إيداع من البنوك  مع التعامل في الحق ولهم

 في الحق اإلدارة ولمجلس السيارات وترخيص وبيع شراء في الحق ولهم التسهيالت لهذه ضمانا الشركة أصول ورهن االئتمانية

:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وكذلك أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالت أو أكثر أو مديرا تعيين

 938   برقم    20191002

 الحق ولهم الشركة بأعمال عالقة لها التي الشركات من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحميد عبد محمد حامد حسام -  10

 االئتمانية التسهيالت وإجراء الشركة باسم الشيكات وصرف الشركة باسم الحسابات وفتح وسحب إيداع من البنوك  مع التعامل في

 مديرا تعيين في الحق اإلدارة ولمجلس السيارات وترخيص وبيع شراء في الحق ولهم التسهيالت لهذه ضمانا الشركة أصول ورهن

    20191002:  تاريخ ، ذكر ما بعض أو كل في الغير تفويض أو توكيل حق وكذلك أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالت أو أكثر أو

 938   برقم

    20191015:  تاريخ ،(.  فقط شريك اصبح..)استقاله  شريك غير مدير  محدودة مسئولية ذات  السعيد حسن محمد يسرى -  11

 640   برقم

    20191015:  تاريخ ،(.  فقط شريك اصبح..)استقاله  مدير  محدودة مسئولية ذات  العزيزى احمد الفتوح ابو على امجد -  12

 640   برقم

    20191015:  تاريخ ،(.  فقط شريك اصبح..)استقاله  تحميل  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد الراضى عبد حمدى -  13

 640   برقم

   برقم    20191015:  تاريخ ،(.  فقط شريك اصبح..)استقاله  تحميل  محدودة مسئولية ذات  بدوى ابو طلبه محمد كامل -  14

640 

    20191015:  تاريخ ،( الشركه من وخروج استقاله)  شريك غير مدير  محدودة مسئولية ذات  السعيد حسن محمد يسرى -  15

 640   برقم

    20191015:  تاريخ ،( الشركه من وخروج استقاله)  مدير  محدودة مسئولية ذات  العزيزى احمد الفتوح ابو على امجد -  16

 640   برقم

    20191015:  تاريخ ،( الشركه من وخروج استقاله)  تحميل  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد الراضى عبد حمدى -  17

 640   برقم

   برقم    20191015:  تاريخ ،( الشركه من وخروج استقاله)  تحميل  محدودة مسئولية ذات  بدوى ابو طلبه محمد كامل -  18

640 

 ولهم الغير عالقتهامع في الشركة المديرون يمثل  شريك غير مدير  محدودة مسئولية ذات  السعيد حسن محمد يسرى -  19

 الشركة عقد صراحة به أحتفظ عداما فيما باسمها الشركةوالتعامل إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في أومنفردين مجتمعين



 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

 اغراضـها وضـمن الشـركة بـاسم التعامـل فى الحق اومنفردين مجتمعين وللمـديرين العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو أوالقانون

 مع التعامل وكـذلك اشـكالهم بكافـة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكوميـة الجهـات جميع امـام

 640   برقم    20191015:  تاريخ ، وكافة حسابات وفتح وايـداع سـحب من والمصارف البنوك جميع

 مجتمعين ولهم الغير عالقتهامع في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  العزيزى احمد الفتوح ابو على امجد -  20

 أو أوالقانون الشركة عقد صراحة به أحتفظ عداما فيما باسمها الشركةوالتعامل إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في أومنفردين

 جميع امـام اغراضـها وضـمن الشـركة بـاسم التعامـل فى الحق اومنفردين مجتمعين وللمـديرين العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 البنوك جميع مع التعامل وكـذلك اشـكالهم بكافـة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكوميـة الجهـات

 640   برقم    20191015:  تاريخ ، وكافة حسابات وفتح وايـداع سـحب من والمصارف

 مجتمعين ولهم الغير عالقتهامع يف الشركة المديرون يمثل  تحميل  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد الراضى عبد حمدى -  21

 أو أوالقانون الشركة عقد صراحة به أحتفظ عداما فيما باسمها الشركةوالتعامل إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في أومنفردين

 جميع امـام اغراضـها وضـمن الشـركة بـاسم التعامـل فى الحق اومنفردين مجتمعين وللمـديرين العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 البنوك جميع مع التعامل وكـذلك اشـكالهم بكافـة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكوميـة الجهـات

 640   برقم    20191015:  تاريخ ، وكافة حسابات وفتح وايـداع سـحب من والمصارف

 مجتمعين ولهم الغير عالقتهامع في الشركة المديرون يمثل  تحميل  محدودة مسئولية ذات  بدوى ابو طلبه محمد كامل -  22

 أو أوالقانون الشركة عقد صراحة به أحتفظ عداما فيما باسمها الشركةوالتعامل إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في أومنفردين

 جميع امـام اغراضـها وضـمن الشـركة بـاسم التعامـل فى الحق اومنفردين مجتمعين وللمـديرين العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 البنوك جميع مع التعامل وكـذلك اشـكالهم بكافـة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكوميـة الجهـات

 640   برقم    20191015:  تاريخ ، وكافة حسابات وفتح وايـداع سـحب من والمصارف

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور  شريك غير مدير  محدودة مسئولية ذات  السعيد حسن محمد يسرى -  23

 الحق ولهمـا الشـراء عقود على التوقيع حق لهمـا وكـذلك ولصالحهـا الشركة باسم ذلك وكل المال راس عن واالفراج الشـيكات على

 قبض حق ولهمـا ولصالحهـا الشـركة بـاسم ذلـك وكـل واجورهم مرتبـاتهم وتحديـد الشـركه ووكالء مسـتخدمى وعزل تعيين فى

 التى والصـفقات والمشارطـات العقود كافـة وابرام والتجاريـة االذنيه السـندات كافـة وتسديـد وبيع وتحويـل وتوقيع المبالغ ودفع

   برقم    20191015:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق

640 

 على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور  مدير  محدودة مسئولية ذات  العزيزى احمد الفتوح ابو على امجد -  24

 فى الحق ولهمـا الشـراء عقود على التوقيع حق لهمـا وكـذلك ولصالحهـا الشركة باسم ذلك وكل المال راس عن واالفراج الشـيكات

 ودفع قبض حق ولهمـا ولصالحهـا الشـركة بـاسم ذلـك وكـل واجورهم مرتبـاتهم وتحديـد الشـركه ووكالء مسـتخدمى وعزل تعيين

 تتعلق التى توالصـفقا والمشارطـات العقود كافـة وابرام والتجاريـة االذنيه السـندات كافـة وتسديـد وبيع وتحويـل وتوقيع المبالغ

   برقم    20191015:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت

640 

 على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور  تحميل  محدودة مسئولية ذات  السيد محمد الراضى عبد حمدى -  25

 فى الحق ولهمـا الشـراء عقود على التوقيع حق لهمـا وكـذلك ولصالحهـا الشركة باسم ذلك وكل المال راس عن واالفراج الشـيكات

 ودفع قبض حق ولهمـا ولصالحهـا الشـركة بـاسم ذلـك وكـل واجورهم مرتبـاتهم وتحديـد الشـركه ووكالء مسـتخدمى وعزل تعيين

 تتعلق التى والصـفقات والمشارطـات العقود كافـة وابرام والتجاريـة االذنيه السـندات كافـة وتسديـد وبيع وتحويـل وتوقيع المبالغ

   برقم    20191015:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت

640 

 على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور  تحميل  محدودة مسئولية ذات  بدوى ابو طلبه محمد كامل -  26

 فى الحق ولهمـا الشـراء عقود على التوقيع حق لهمـا وكـذلك ولصالحهـا الشركة باسم ذلك وكل المال راس عن واالفراج الشـيكات

 ودفع قبض حق ولهمـا ولصالحهـا الشـركة بـاسم ذلـك وكـل واجورهم مرتبـاتهم وتحديـد الشـركه ووكالء مسـتخدمى وعزل تعيين

 تتعلق التى والصـفقات والمشارطـات العقود كافـة وابرام والتجاريـة االذنيه السـندات كافـة وتسديـد وبيع وتحويـل وتوقيع المبالغ

   برقم    20191015:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت

640 



 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

 عثمان شحاته شاكر هانى/  السيد إعطاء  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  صالح شحاته شاكر هانى -  27

 واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع بالتعامل منفردا وحدة الصالحية االدارة مجلس صالحرئيس

 وله البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات ضمان خطابات

 والخاصة الحكومية الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات إبرام حق

 953   برقم    20191015:  تاريخ ، باسم وذلك البنوك من والرهن االقتراض حق وله بنكيه تعامالت أي و واألفراد

 امام والتوقيع والتعامل ولصالحها الشركة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  صالح شحاته شاكر هانى -  28

 953   برقم    20191015:  تاريخ ،. الشركه يخص ما كل فى التجارى السجل

 269   برقم    20191016:  تاريخ ، استقالة*  مبيعات  مدير  محدودة مسئولية ذات  الصعيدى طه عبدالقادر محمد -  29

 269   برقم    20191016:  تاريخ ، استقالة*  مبيعات  مدير  محدودة مسئولية ذات  الرشيدى على شبانه ابو محمد محمد -  30

 269   برقم    20191016:  تاريخ ، استقالة*  مبيعات  مدير  محدودة مسئولية ذات  منصور العظيم عبد على أنصاف -  31

 269   برقم    20191016:  تاريخ ، استقالة*  مبيعات  مدير  محدودة مسئولية ذات  الرشيدى على أبوشبانة محمد محمد -  32

 269   برقم    20191016:  تاريخ ، استقالة*   مدير  محدودة مسئولية ذات  الصعيدى طه عبدالقادر محمد -  33

 269   برقم    20191016:  تاريخ ، استقالة*   مدير  محدودة مسئولية ذات  الرشيدى على شبانه ابو محمد محمد -  34

 269   برقم    20191016:  تاريخ ، استقالة*   مدير  محدودة مسئولية ذات  منصور العظيم عبد على أنصاف -  35

 269   برقم    20191016:  تاريخ ، استقالة*   مدير  محدودة مسئولية ذات  الرشيدى على أبوشبانة مدمح محمد -  36

 أو مجتمعين ولهما الغير مع عالقتها فى الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الصعيدى طه عبدالقادر محمد -  37

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى  منفردين

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين أو مجتمعين وللمديران. العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 من والمصارف البنوك مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 269   برقم    20191016:  تاريخ ، عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب

 ولهما الغير مع عالقتها فى الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الرشيدى على شبانه ابو محمد محمد -  38

 أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى  منفردين أو مجتمعين

 أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين أو مجتمعين وللمديران. العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

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

 269   برقم    20191016:  تاريخ ، عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 مجتمعين ولهما الغير مع عالقتها فى الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  منصور العظيم عبد على أنصاف -  39

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى  منفردين أو

 الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين أو مجتمعين وللمديران. العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 من والمصارف البنوك مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 269   برقم    20191016:  تاريخ ، عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب

 ولهما الغير مع عالقتها فى الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الرشيدى على أبوشبانة محمد محمد -  40

 أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى  منفردين أو مجتمعين

 أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردين أو مجتمعين وللمديران. العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

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

 269   برقم    20191016:  تاريخ ، عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 الشيكات على والتوقيع والرهن واإلقتراض المال رأس  مدير  محدودة مسئولية ذات  الصعيدى طه عبدالقادر محمد -  41

 باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها الشركة أصول وبيع الضمان وشهادات خطابات واستصدار



 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

 ودفع قبض حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهما  أغراضها وضمن الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 269   برقم    20191016:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير توكيل حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

 الشيكات على والتوقيع والرهن واإلقتراض المال رأس  مدير  محدودة مسئولية ذات  الرشيدى على شبانه ابو محمد محمد -  42

 باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها الشركة أصول وبيع الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 ودفع قبض حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهما  أغراضها وضمن لشركةا

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 269   برقم    20191016:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير توكيل حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

 الشيكات على والتوقيع والرهن واإلقتراض المال رأس  مدير  محدودة مسئولية ذات  منصور العظيم عبد على أنصاف -  43

 باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها الشركة أصول وبيع الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 ودفع قبض حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهما  أغراضها وضمن الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 269   برقم    20191016:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير توكيل حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

 الشيكات على والتوقيع والرهن واإلقتراض المال رأس  مدير  محدودة مسئولية ذات  الرشيدى على أبوشبانة محمد محمد -  44

 باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واألراضى العقارية وممتلكاتها الشركة أصول وبيع الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 ودفع قبض حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهما  أغراضها وضمن الشركة

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 269   برقم    20191016:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير توكيل حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

 محمد عادل محمد/  السيد االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  فوده توفيق محمد محمد عادل محمد -  45

 باسم التعامل في الحق -  منفردين أو مجتمعين -  ربيع علي علي محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ولنائب ، فودة توفيق محمد

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 ذلك وكل  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك ،

 965   برقم    20191016:  تاريخ ، ذلك وكل الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم

 محمد محمد عادل محمد/  السيد االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  ربيع على على محمد -  46

 الشركة باسم التعامل في الحق -  منفردين أو مجتمعين -  ربيع علي علي محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ولنائب ، فودة توفيق

 ، اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 باسم ذلك وكل  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 965   برقم    20191016:  تاريخ ، ذلك وكل الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة

 محمد محمد عادل محمد/  السيد االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالفتاح عبدالسالم احمد امير -  47

 الشركة باسم التعامل في الحق -  منفردين أو مجتمعين -  ربيع علي علي محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ولنائب ، فودة توفيق

 ، اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 باسم ذلك وكل  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 965   برقم    20191016:  تاريخ ، ذلك وكل الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة

 محمد محمد عادل محمد/  السيد االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحسينى محمود اسامه اسماء -  48

 الشركة باسم التعامل في الحق -  منفردين أو مجتمعين -  ربيع علي علي محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ولنائب ، فودة توفيق

 ، اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 باسم ذلك وكل  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 965   برقم    20191016:  تاريخ ، ذلك وكل الشراء عقود على عالتوقي حق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة

 - منفردين او مجتمعين - ولصالحها الشركة باسم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  فوده توفيق محمد محمد عادل محمد -  49

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما



 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

 او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية السندات كافة وتسديد وبيع

 965   برقم    20191016:  تاريخ ،. - منفردين او مجتمعين - ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل

 ولهما - منفردين او مجتمعين - ولصالحها الشركة باسم  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  ربيع على على محمد -  50

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق

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

 965   برقم    20191016:  تاريخ ،. - منفردين او مجتمعين - ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

 ولهما - منفردين او مجتمعين - ولصالحها الشركة باسم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدالفتاح عبدالسالم احمد امير -  51

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق

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

 965   برقم    20191016:  تاريخ ،. - منفردين او مجتمعين - ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

 ولهما - منفردين او مجتمعين - ولصالحها الشركة باسم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الحسينى محمود اسامه اسماء -  52

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق

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

 965   برقم    20191016:  تاريخ ،. - منفردين او مجتمعين - ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

.  القضاء امام الشركه االداره مجلس رئيس يمثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الخالق عبد محمد متولي أحمد مرفت -  53

 الحكومية الجهات كافة امام منفردا الشركة عن التوقيع حق وله  منفردا االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك

 العمرانية المجتمعات وهيئة لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير

 فى الحق  منفردا وله درجاتها بكافة والمحاكم القضاء امام الشركة تمثيل وكذلك الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة

 123   برقم    20191020:  تاريخ ، غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة اجراء

 وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الخالق عبد محمد متولي أحمد مرفت -  54

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمى

 المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام التجارية االذانية

 وكافة االجتماعية للتامينات العامة والهيئة الضرائب ومصلحة الجمارك مصلحة مع ردامنف والتعامل والمنقوالت والبضائع والمهمات

 123   برقم    20191020:  تاريخ ، كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق   منفردا وله المرور ادارات

 والغاء فتح فى البنوك مع التعامل وكذلك - ذكر ما  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الخالق عبد محمد متولي أحمد مرفت -  55

 مجلس لرئيس يكون  وااليداع السحب  وكذلك(  الخ... ضمان خطابات -اعتمادات -جارية حسابات) انواعها بجميع الحسابات

 فى الحق و الرهن عقود وتجديد والرهن االقتراض وكذلك. ذكر ما اوكل بعض فى الغير اوتوكيل تفويض حق وله منفردا االدارة

 من والشراء النفس مع التعاقد حق منفردا  االداره مجلس ولرئيس انواعها بكافة والسيارات انواعها بكافة الثابتة االصول وبيع شراء

 123   برقم    20191020:  تاريخ ، امام العقود على والتوقيع  الشركه لصالح والبيع الخاصه ممتلكاته

 االداره مجلس لرئيس والتوثيق العقارى الشهر  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الخالق عبد محمد متولي أحمد مرفت -  56

 تاريخ ،.  منفردا الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان الحق االدارة ولمجلس.  منفردا

 123   برقم    20191020: 

 في الشركة المدير ويمثل محددة غير لمدة وظائفه المدير ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  حباطة محمد مسعد حسن -  57

 عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردا وله الغير مع عالقتها

 الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وللمدير. العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة

 وعزل تعيين في الحق وله اغراضها وضمن اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 564   برقم    20191020:  تاريخ ، واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 المدير ويمثل محددة غير لمدة وظائفه المدير ويباشر  متخارج شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  فتينه زكريا محمد محمد -  58

 صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردا وله الغير مع عالقتها في الشركة

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وللمدير. العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد



 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

 في الحق وله اغراضها وضمن اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 564   برقم    20191020:  تاريخ ، واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 في الشركة المدير ويمثل محددة غير لمدة وظائفه المدير ويباشر  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  مطر اسماعيل خالد -  59

 عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردا وله الغير مع عالقتها

 الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق وللمدير. العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة

 وعزل تعيين في الحق وله اغراضها وضمن اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية

 564   برقم    20191020:  تاريخ ، واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  مدير  محدودة مسئولية ذات  حباطة محمد مسعد حسن -  60

 توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات

 باسم والسيارات واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن االقتراض حق وله ذكر ما بعض او كل في الغير

 استصدار وله حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع والتعامل ولصالحها الشركة

 564   برقم    20191020:  تاريخ ، صور وكافة المال راس عن واالفراج الضمان وشهادات خطابات

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  متخارج شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  فتينه زكريا محمد محمد -  61

 وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن االقتراض حق وله ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

 حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع والتعامل ولصالحها الشركة باسم والسيارات

 564   برقم    20191020:  تاريخ ، صور وكافة المال راس عن واالفراج الضمان وشهادات خطابات استصدار وله

 السندات كافة وتسديد وبيع يلوتحو وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  مطر اسماعيل خالد -  62

 في الغير توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية

 الشركة باسم والسيارات واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن االقتراض حق وله ذكر ما بعض او كل

 خطابات استصدار وله حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع والتعامل ولصالحها

 564   برقم    20191020:  تاريخ ، صور وكافة المال راس عن واالفراج الضمان وشهادات

 تاريخ ،. الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل  مدير  محدودة مسئولية ذات  حباطة محمد مسعد حسن -  63

 564   برقم    20191020: 

 باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل  متخارج شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  فتينه زكريا محمد محمد -  64

 564   برقم    20191020:  تاريخ ،. الشركة

 تاريخ ،. الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  مطر اسماعيل خالد -  65

 564   برقم    20191020: 

 564   برقم    20191020:  تاريخ ،( خروج)  مدير  محدودة مسئولية ذات  حباطة محمد مسعد حسن -  66

 564   برقم    20191020:  تاريخ ،( خروج)  متخارج شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  فتينه زكريا محمد محمد -  67

 564   برقم    20191020:  تاريخ ،( خروج)  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  مطر اسماعيل خالد -  68

 السحب فى البنوك أمام التوقيع حق يكون  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الفتوح ابو محمد عادل محمد -  69

 اإلجراءات وكافة الضمان خطابات وإصدار األئتمانية التسهيالت وعمل العقارى والرهن التجارى والرهن واألقتراض واإليداع

 التوقيع وكذا االدارة مجلس رئيس بينهم من يكون ان على المنتدبين اإلدارة مجلس اعضاء من مجتمعين أثنين ألى األخرى البنكية

 ألى الشركة باسم األخرى النقل وسائل وكافة والمركبات والسيارات واألراضى والعقارات والمعدات األصول وشراء بيع عقود على

 156   برقم    20191022:  تاريخ ، رئيس بينهم من يكون ان على المنتدبين اإلدارة مجلس اعضاء من مجتمعين أثنين

 واإليداع السحب فى البنوك أمام التوقيع حق يكون  منتدب عضو  مساهمة شركة  سليم ابو عفيفى محمد فتحى محمد -  70

 البنكية اإلجراءات وكافة الضمان خطابات وإصدار األئتمانية التسهيالت وعمل العقارى والرهن التجارى والرهن واألقتراض



 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

 على التوقيع وكذا االدارة مجلس رئيس بينهم من يكون ان على المنتدبين اإلدارة مجلس اعضاء من مجتمعين أثنين ألى األخرى

 ألى الشركة باسم األخرى النقل وسائل وكافة والمركبات والسيارات واألراضى والعقارات والمعدات األصول وشراء بيع عقود

 156   برقم    20191022:  تاريخ ، رئيس بينهم من يكون ان على المنتدبين اإلدارة مجلس اعضاء من مجتمعين أثنين

 واألقتراض واإليداع السحب فى البنوك أمام التوقيع حق يكون  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد احمد محمد محمد -  71

 أثنين ألى األخرى البنكية اإلجراءات وكافة الضمان خطابات وإصدار األئتمانية التسهيالت وعمل العقارى والرهن التجارى والرهن

 وشراء بيع عقود على التوقيع وكذا االدارة مجلس رئيس بينهم من يكون ان على المنتدبين اإلدارة مجلس اعضاء من مجتمعين

 من مجتمعين أثنين ألى الشركة باسم األخرى النقل وسائل وكافة والمركبات والسيارات واألراضى والعقارات والمعدات األصول

 156   برقم    20191022:  تاريخ ، رئيس بينهم من يكون ان على المنتدبين اإلدارة مجلس اعضاء

 باقى على االبقاء مع االدارة مجلس  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الفتوح ابو محمد عادل محمد -  72

 جاء ما الى شأنها فى فيعود المحضر تناولها التى البنود عدا فيما هى كما التجارى بالسجل الواردة االدارة مجلس صالحيات

 156   برقم    20191022:  تاريخ ،.  بالمحضر

 مجلس صالحيات باقى على االبقاء مع االدارة مجلس  منتدب عضو  مساهمة شركة  سليم ابو عفيفى محمد فتحى محمد -  73

:  تاريخ ،.  ربالمحض جاء ما الى شأنها فى فيعود المحضر تناولها التى البنود عدا فيما هى كما التجارى بالسجل الواردة االدارة

 156   برقم    20191022

 االدارة مجلس صالحيات باقى على االبقاء مع االدارة مجلس  منتدب عضو  مساهمة شركة  سعيد محمد احمد محمد محمد -  74

:  تاريخ ،.  بالمحضر جاء ما الى شأنها فى فيعود المحضر تناولها التى البنود عدا فيما هى كما التجارى بالسجل الواردة

 156   برقم    20191022

 مجتمعين ولهما الغير مع عالقتها في الشركة المديران ويمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  موسى ابراهيم امين محمد اشرف -  75

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

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

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

 266   برقم    20191023:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع

 مجتمعين ولهما الغير مع عالقتها في الشركة المديران ويمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  موسى ابراهيم امين محمد احمد -  76

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

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

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

 266   برقم    20191023:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع

 المال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع والمصارف  مدير  محدودة مسئولية ذات  موسى ابراهيم امين محمد اشرف -  77

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي عزل فى الحق ولهما

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

   برقم    20191023:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

266 

 المال راس عن واالفراج الشيكات على والتوقيع والمصارف  مدير  محدودة مسئولية ذات  موسى ابراهيم امين محمد احمد -  78

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهما وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 ودفع قبض حق ولهما ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي عزل فى الحق ولهما

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

   برقم    20191023:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وذذلك خليفه احمد جمال عاطف منشاة/  محل الحلول على الموافقة  مدير  محدودة مسئولية ذات  خليفه احمد جمال عاطف -  79

 حوالة عقد على التوقيع في خليفه احمد جمال عاطف/  السيد وتفويض االهلى الوطنى قطر بنك لصالح عليها المستحقة المديونية فى

 270   برقم    20191024:  تاريخ ، به المتعلقة والرهون الضمانات عقود وكافة الشأن هذا فى الدين

 المديرون ويمثل محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  السعيد محمد رفعت محمود -  80

 به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق مجتمعين وللمديرين العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 139   برقم    20191031:  تاريخ ، وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 المديرون ويمثل محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  هللا عبد حمودة عطية مصطفي -  81

 به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق مجتمعين وللمديرين العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 139   برقم    20191031:  تاريخ ، وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 الشركة المديرون ويمثل محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدهللا حموده عطيه محمد -  82

 صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق مجتمعين وللمديرين العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد

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

 139   برقم    20191031:  تاريخ ، وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك

 والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات  مدير  محدودة مسئولية ذات  السعيد محمد رفعت محمود -  83

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات  شهادات استصدارو الشيكات على

 حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

   برقم    20191031:  تاريخ ،. باالجل او بالنقد ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل فى الحق ولهم الشركة بمعامالت تتعلق

139 

 والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات  مدير  محدودة مسئولية ذات  هللا عبد حمودة عطية مصطفي -  84

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات  شهادات واستصدار الشيكات على

 حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

   برقم    20191031:  تاريخ ،. باالجل او بالنقد ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل فى الحق ولهم الشركة بمعامالت تتعلق

139 

 والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات  مدير  محدودة مسئولية ذات  عبدهللا حموده عطيه محمد -  85

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات  شهادات واستصدار الشيكات على

 حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

   برقم    20191031:  تاريخ ،. باالجل او بالنقد ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل فى الحق ولهم الشركة بمعامالت تتعلق

139 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  
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   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  
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