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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عبدالرحيم قاسم عبدالرحيم سامح) لصاحبها الهناجر لتشكيل عبدالرحيم قاسم عبدالرحيم سامح منشأة -  1

 بجمصه الصناعيه المنطقه:  بجهة ، الهناجر لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة عن 1022 برقم 20191103 فى قيد ، 50000.000  ،

 - جمصه - الثانيه بالمرحله -(د) بلوك72 القطعه -

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الميت عباس الشحات محمد)  لصاحبها والغالل الحبوب لدش االمانة -  2

 مراعاة مع والغالل الحبوب ودش لطحن مصنع وتشغيل اقامة عن 1074 برقم 20191127 فى قيد ، 500000.000  ، ماله

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

 - بحرى خليج -

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  سكوت السيد رمضان الظريف عمرو) لصاحبها Tasty LAND الغذائية المواد لتصنيع الند تستى -  3

 الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل اقامة عن 1071 برقم 20191126 فى قيد ، 100000.000

 وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - وتجميدها وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات والخضروات والفواكه

 - البرلس - الطبى المركز ش -بلطيم:  بجهة ، الغذائية المواد

 ، فرد تاجر ،(  ديره يوسف عبدالفتاح الدسوقى ابراهيم محمد) لصاحبها الشمسية الطاقة محطات وصيانة وتشغيل الدارة الصفا -  4

 مراعاة مع الشمسية الطاقة محطات وصيانة وتشغيل ادارة عن 1072 برقم 20191126 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس

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

 - السالم عبد المرسى حامد احمد بملك - الجيار صبرى

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  البسيونى السيد محمود احمد)  لصاحبها البسيونى السيد محمود احمد منشاة -  5

 الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار عن 1061 برقم 20191124 فى

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

 تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح - المدارس وتشغيل وادارة انشاء - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

 االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين هاتين ويشترطفي المستصلحه االراضى واستزراع لالستزراع قابلة

 - الجديدة دمياط مدينة - االول الحى - الخامسة المجاورة( 37/  35) رقم قطعة:  بجهة ، الرى طرق تستخدم وان واالستزراع

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  البسيونى السيد محمود احمد)  الصاحبه البسيونى السيد محمود احمد منشاة -  6

 رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس االستزراع في الحديثة عن 1061 برقم 20191124 فى

 المتخصصة المستشفيات وتشغيل اقامة - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 يتم التى االسرة عدد من بالمجان سنويا% 10 تقدم ان بشرط طبية او عالجية داخلية انشطة من تضمه وما العامة او المتكاملة او

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع - شغلها

 - الجديدة دمياط مدينة - االول الحى - الخامسة المجاورة( 37/  35) رقم قطعة:  بجهة ،. نشاطها

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  فراج محمد ثابت سامى محمد) لصاحبها الكرتون لتصنيع محمد ثابت سامى محمد منشأة -  7

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الكرتون لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 1062 برقم 20191124 فى قيد ، 100000.000

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

 - جمصة - الثالثة المرحلة -( ط) بلوك -( 2)

 ماله رأس ، فرد تاجر ،(  عبدالفتاح محمود حامد محمود)  لصاحبها البالستيكية للمنتجات عبدالفتاح محمود حامد محمود منشأة -  8

 احكام مراعاة مع البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 1059 برقم 20191120 فى قيد ، 100000.000  ،

 المنطقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة ىعل الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - جمصه - الرابعة المرحلة -( ج) بلوك( 5) رقم القطعه - بجمصة الصناعية

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  سودان السيد السيد السيد ايهاب)  لصاحبها للبرمجيات السودان -  9

 البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال عن 1043 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ،
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

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

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

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

 - بلطيم - ميلز هابى مطعم بجوار - دبورسعي ش:  بجهة ، والتصميم التوصيف أعمال - عليها والتدريب وتشغيلها

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  سودان السيد السيد السيد ايهاب)  لصاحبها للبرمجيات السودان -  10

 تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ - البيانات وتداول نقل لشبكات عن 1043 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله

 والنماذج االختراع براءات ذلك فى بما الملكية حقوق تطوير فى تستثمر التى المشروعات - االنترنت وخدمات االتصاالت - البيانات

 مراكز وإدارة إنشاء - المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وادارة إنشاء - الصناعية والرسوم

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

 - بلطيم - ميلز هابى مطعم بجوار - بورسعيد ش:  بجهة ، التقليدى المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة - األعمال

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  سودان السيد السيد السيد ايهاب)  لصاحبها للبرمجيات السودان -  11

 رقمنه ذلك فى بما رقمى محتوى إلى وبيانات وصورة صوت من عن 1043 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله

 كافة على الحصول شركةال وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع. والفنى والثقافى العلمى المحتوى

 - بلطيم - ميلز هابى مطعم بجوار - بورسعيد ش:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 رأس ، فرد تاجر ،(  الحسينى السعيد عصمت اشرف) لصاحبها Engineering Metal Center الهندسى المعادن مركز -  12

 باب) كريتال - حدادة اعمال) معادن تشكيل مصنع وتشغيل اقامة عن 1033 برقم 20191107 فى قيد ، 2000000.000  ، ماله

 ،( مكونات بدون فارغة) الصاج من كهربائية توزيع لوحات وعلب( جملونات) معدنية وهياكل وكريتال حديد معدنى( وسور وشباك

 - الجديدة دمياط مدينة - الصناعية امتداد -( 10)بلوك -( 5) القطعه رقم:  بجهة

  البالستيكيه للصناعات جروهى -  13

  G.H) GROhe for plastic industries  )، عن 1048 برقم 20191117 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر 

 سى. فى. البى ووصالت ومواسير وقطع المياة النظمه بروبلين البولى والوصالت والقطع المواسير لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع. الصرف النظمه

 - احمد محمود محمد باسم بملك- مؤمن الخولى ميت:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 72 قانون ألحكام وفقا(  المدنى ياقوت حمدا ياقوت)  لصاحبها ايثيلين بولى خزانات لتصنيع المدنى ياقوت احمد ياقوت منشأة -  14

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 1040 برقم 20191114 فى قيد ، 2000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع ايثلين بولى خزانات

 - الثالثة بالمرحلة -/( 5) بلوك(  7)  رقم القطعة - الصناعية المنطقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الشلماوى فريج على محمد)  لصاحبها للبرمجيات الجديد العهد -  15

 البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال عن 1041 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله

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

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

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

 - بلطيم - كريز حلوانى بجوار - بورسعيد ش:  بجهة ، والتصميم التوصيف أعمال - عليها والتدريب وتشغيلها

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الشلماوى فريج على محمد)  لصاحبها للبرمجيات الجديد العهد -  16

 تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ - البيانات وتداول نقل لشبكات عن 1041 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله

 والنماذج االختراع براءات ذلك فى بما الملكية حقوق تطوير فى تستثمر التى المشروعات - رنتاالنت وخدمات االتصاالت - البيانات

 مراكز وإدارة إنشاء - المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وادارة إنشاء - الصناعية والرسوم

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

 - بلطيم - كريز حلوانى بجوار - بورسعيد ش:  بجهة ، التقليدى المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة - األعمال

 رأس ، فرد رتاج ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الشلماوى فريج على محمد)  لصاحبها للبرمجيات الجديد العهد -  17

 رقمنه ذلك فى بما رقمى محتوى إلى وبيانات وصورة صوت من عن 1041 برقم 20191114 فى قيد ، 50000.000  ، ماله
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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

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع. والفنى والثقافى العلمى المحتوى

 - بلطيم - كريز حلوانى بجوار - بورسعيد ش:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  يونس محمود احمد نشوان)  لصاحبها Healthy Life اليف هيلثي -  18

 والبيطرية البشرية األدوية لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 1051 برقم 20191117 فى قيد ، 200000.000  ، ماله

 الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع. والمطهرات التجميل ومستحضرات والكيماويات

 - 3 عمارة - الطبى المركز شارع - بلطيم:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  حامد صابر شلبى وليد)  لصاحبها  كير هيلث نيوارتيس -  19

 الزراعية والمبيدات والكيماويات األسمدة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 1052 برقم 20191117 فى قيد ، 200000.000

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة لىوع السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع. االعالف واضافات

 - الجديدة توؤيل - االرضى الدور - الغزالى االمام ش 78:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

(  وليموزين اتوبيس)  البرية النقل وسائل تشغيل  ،  شركة   البوهى عبدالعال احمد احمد وكمال سليمان احمد كامل محمد ايمن -  1

 وفقا خارجها او مصر داخل فردية او جماعية سياحية رحالت تنظيم - السائحين لنقل البحرية النقل وسائل تشغيل - السائحين لنقل

 السفر تذاكر اوصرف بيع - الجوى النقل يشمل وال خدمات من بها يلحق وما واقامة نقل من بها يتصل ما وتنفيذ معينة لبرامج

 السفر تذاكر وصرف بيع فى الطيران شركات عن الوكالة وكذلك المختلفة النقل وسائل على االماكن وحجز االمتعة نقل وتيسير

 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   لسنة 38 رقم القانون الحكام وفقا االخرى النقل وشركات المالحة وشركات

 لنقل البحرية النقل وسائل تشغيل - السائحين لنقل(  وليموزين اتوبيس)  البرية النقل وسائل تشغيل عن ، 1058 برقم 20191119

 واقامة نقل من بها يتصل ما وتنفيذ معينة لبرامج وفقا خارجها او مصر داخل فردية او جماعية سياحية رحالت تنظيم - السائحين

 النقل وسائل على االماكن وحجز االمتعة نقل وتيسير السفر تذاكر اوصرف بيع - الجوى النقل يشمل وال خدمات من بها يلحق وما

 الحكام وفقا االخرى النقل وشركات المالحة وشركات السفر تذاكر وصرف بيع فى الطيران شركات عن الوكالة وكذلك المختلفة

 - الحرس باب مركز - الجنيدى محمد يوسف/  ملك اربالعق - علوى االول الدور - 2 شقه:  بجهة ، لسنة 38 رقم القانون

 لسنة 125 رقم القانون واخرها وتعديالته1977  ،  شركة   البوهى عبدالعال احمد احمد وكمال سليمان احمد كامل محمد ايمن -  2

 حسابات افراد مع الجوى النقل عدا سبق ما كل 2009/03/29 بتاريخ 209 رقم الوزارى بالقرار الصادرة التنفيذية والئحته 200

 قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع حدة على نشاط لكل خاص مالى ومركز مستقلة

 استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية  رئيس

 وتعديالته1977 عن ، 1058 برقم 20191119 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 عدا سبق ما كل 2009/03/29 بتاريخ 209 رقم الوزارى بالقرار الصادرة التنفيذية والئحته 200 لسنة 125 رقم القانون واخرها

 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع حدة على نشاط لكل خاص مالى ومركز مستقلة حسابات افراد مع الجوى النقل

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية  رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة

 محمد يوسف/  ملك بالعقار - علوى االول الدور - 2 شقه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية

 - الحرس باب مركز - الجنيدى

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع - األدوية لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشركائها المنشد السيد عمر السيد سارة -  3

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

 مراعاة مع - األدوية لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 1064 برقم 20191125 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

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

 - الرابعه المرحله -( ب) لوكب 13 رقم القطعه - بجمصه الصناعيه



 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

 القوانين احكام مراعاة مع انواعها بكافة االعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشركاه محمد ابراهيم رضا صهيب -  4

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

 انواعها بكافة االعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 1045 برقم 20191114 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

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

 - بجمصه الصناعية بالمنطقة - الثالثه لمرحلهبا -(  ز)  بلوك -(  6 ، 5)  رقم القطعتين:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عبدالرحيم قاسم عبدالرحيم سامح) لصاحبها الهناجر لتشكيل عبدالرحيم قاسم عبدالرحيم سامح منشأة -  1

 -(د) بلوك72 القطعه - بجمصه الصناعيه المنطقه ،:   الـتأشير وصف,  نوانالع تعديل تم 20191103 تاريخ وفي 1022    برقم

  - جمصه - الثانيه بالمرحله

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الحسينى السعيد عصمت اشرف) لصاحبها Engineering Metal Center الهندسى المعادن مركز -  2

 - الصناعية امتداد -( 10)بلوك -( 5) القطعه رقم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 1033    برقم

  - الجديدة دمياط مدينة

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الشلماوى فريج على محمد)  لصاحبها للبرمجيات الجديد العهد -  3

  - بلطيم - كريز حلوانى بجوار - بورسعيد ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 1041    برقم

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  سودان السيد السيد السيد ايهاب)  لصاحبها للبرمجيات السودان -  4

  - بلطيم - ميلز هابى مطعم بجوار - بورسعيد ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 1043    برقم



 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

 72 قانون ألحكام وفقا(  المدنى ياقوت احمد ياقوت)  لصاحبها ايثيلين بولى خزانات لتصنيع المدنى ياقوت احمد ياقوت منشأة -  5

 المنطقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 1040    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة

  - الثالثة بالمرحلة -/( 5) بلوك(  7)  رقم القطعة - الصناعية

  البالستيكيه للصناعات جروهى -  6

  G.H) GROhe for plastic industries )، العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 1048    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر  ,

              - احمد محمود محمد باسم بملك- مؤمن الخولى ميت ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  حامد صابر شلبى وليد)  لصاحبها  كير هيلث نيوارتيس -  7

           - الجديدة توؤيل - االرضى الدور - الغزالى االمام ش 78 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 1052

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  يونس محمود احمد نشوان)  لصاحبها Healthy Life اليف هيلثي -  8

                - 3 عمارة - الطبى المركز شارع - بلطيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191117 تاريخ وفي 1051    برقم قيده

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عبدالفتاح محمود حامد محمود)  لصاحبها البالستيكية للمنتجات عبدالفتاح محمود حامد محمود منشأة -  9

 بلوك( 5) رقم القطعه - بجمصة الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191120 تاريخ وفي 1059    برقم

  - جمصه - الرابعة المرحلة -( ج)

 وفي 1061    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( البسيونى السيد محمود احمد)  لصاحبها البسيونى السيد محمود احمد منشاة -  10

 دمياط مدينة - االول الحى - الخامسة المجاورة( 37/  35) رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ

  - الجديدة

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( فراج محمد ثابت سامى محمد) لصاحبها الكرتون لتصنيع محمد ثابت سامى محمد منشأة -  11

 -( ط) بلوك -( 2) رقم القطعة - الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191124 تاريخ وفي 1062

 - جمصة - الثالثة المرحلة

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سكوت السيد رمضان الظريف عمرو) لصاحبها Tasty LAND الغذائية المواد لتصنيع الند تستى -  12

 - البرلس - الطبى المركز ش -بلطيم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 1071    برقم

 فرد تاجر ،( ديره يوسف عبدالفتاح الدسوقى ابراهيم محمد) لصاحبها شمسيةال الطاقة محطات وصيانة وتشغيل الدارة الصفا -  13

 حامد احمد بملك - الجيار صبرى ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191126 تاريخ وفي 1072    برقم قيده سبق  ،

  - السالم عبد المرسى

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الميت عباس الشحات محمد)  لصاحبها والغالل الحبوب لدش االمانة -  14

  - بحرى خليج - الروس ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191127 تاريخ وفي 1074    برقم قيده سبق

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   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

 تاريخ وفي 1061   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( البسيونى السيد محمود احمد)  لصاحبها البسيونى السيد محمود احمد منشاة -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( فراج محمد ثابت سامى محمد) حبهالصا الكرتون لتصنيع محمد ثابت سامى محمد منشأة -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191124 تاريخ وفي 1062

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عبدالفتاح محمود حامد محمود)  لصاحبها البالستيكية للمنتجات عبدالفتاح محمود حامد محمود منشأة -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191120 تاريخ وفي 1059   برقم

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  سودان السيد السيد السيد ايهاب)  لصاحبها للبرمجيات السودان -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 1043   برقم

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الحسينى السعيد عصمت اشرف) لصاحبها Engineering Metal Center الهندسى المعادن مركز -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191107 تاريخ وفي 1033   برقم

  البالستيكيه للصناعات جروهى -  6

  G.H) GROhe for plastic industries )، نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 1048   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر 

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عبدالرحيم قاسم عبدالرحيم سامح) لصاحبها الهناجر لتشكيل عبدالرحيم قاسم عبدالرحيم سامح منشأة -  7

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191103 تاريخ وفي 1022   برقم

 72 قانون ألحكام وفقا(  المدنى ياقوت احمد ياقوت)  لصاحبها ايثيلين بولى خزانات لتصنيع المدنى ياقوت احمد ياقوت منشأة -  8

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 1040   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الشلماوى فريج على محمد)  لصاحبها للبرمجيات الجديد العهد -  9

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191114 تاريخ وفي 1041   برقم

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  الميت عباس الشحات محمد)  لصاحبها والغالل الحبوب لدش االمانة -  10

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191127 تاريخ وفي 1074   برقم قيده سبق

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سكوت السيد رمضان الظريف عمرو) لصاحبها Tasty LAND الغذائية المواد لتصنيع الند تستى -  11

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 1071   برقم

 فرد تاجر ،( ديره يوسف عبدالفتاح الدسوقى ابراهيم محمد) لصاحبها الشمسية الطاقة محطات وصيانة وتشغيل الدارة الصفا -  12

 استثمار: أشيرالت وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191126 تاريخ وفي 1072   برقم قيده سبق  ،

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  يونس محمود احمد نشوان)  لصاحبها Healthy Life اليف هيلثي -  13

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 1051   برقم قيده

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  حامد صابر شلبى وليد)  لصاحبها  كير هيلث نيوارتيس -  14

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20191117 تاريخ وفي 1052

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   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

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 885    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، future knights house البشريه الموارد لتنميه المستقبل فرسان دار -  1

)  رقم عقار - الهاله جديدة - الناحيه داير ش: الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191103 تاريخ وفي

 والثالث والثانى االول الدور(  21

 وصف,  العنوان تعديل تم 20191107 تاريخ وفي 168    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، مصر نورفيت -  2

  - دكرنس - الباز كفر: بالعنوان االعالف اضافات وتوزيع تجارة نشاط ممارسة فرع ،:   الـتأشير

 العنوان تعديل تم 20191114 تاريخ وفي 696    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الدقاق ابراهيم فاروق فاروق -  3

 اول - الدقاق ابراهيم فاروق فاروق/  بملك - حسين طه مدرسه امام الطنطاوى ش:  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف, 

 - المنصوره

 تعديل تم 20191125 تاريخ وفي 775    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، التجارية والتوكيالت للتجارة الماسة -  4

  - 3 رقم محل - االطفال مستشفى امام - العائالت عمارة - الجمهوريه شارع:  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 1038    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، م.م.ذ.ش الدوليه والتجاره والتصدير لالستيراد ايبيك -  5

  - المنصوره - المحاكم مجمع شارع من متفرع- المروه ش 4 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191126

 تم 20191126 تاريخ وفي 564    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، والعصائر السورية للمأكوالت الشام ست -  6

 ش  - الرابعة المجاورة - الثاني الحى -23/ 84 رقم قطعة 1 رقم محل:  الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 - الجديدة دمياط - الكفراوى هللا حسب

 تم 20191126 تاريخ وفي 564    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، والعصائر السورية للمأكوالت الشام ست -  7

 ش  - الرابعة المجاورة - الثاني الحى -23/ 84 رقم قطعة 1 رقم محل:  في الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 - الجديدة دمياط - الكفراوى هللا حسب

 تاريخ وفي 564    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،( الفرع الغاء تم)والعصائر السورية للماكوالت الشام ست -  8

 الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20191126

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في  محدودة مسئولية ذات ،(  تعديل)  للبرمجيات بالس تصميم -  1

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 437   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية والئحته القانون

 محدودة

 تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في  محدودة مسئولية ذات ، االلكترونى التسويق ولخدمات والبرمجة للتصميم بلس تصميم -  2

 وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 437   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

 البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال  محدودة مسئولية ذات ،(  تعديل)  للبرمجيات بالس تصميم -  3

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

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



 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

 والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج -أنواعها بمختلف الحاسبات التطويرلنظمو والتصميم التوصيف أعمال-اإللكترونية

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 437   برقم قيدها سبق  ، لشبكات والتصميم التوصيف أعمال-عليها

 محدودة مسئولية ذات

 والتصميم والتحليل التوصيف أعمال  محدودة مسئولية ذات ، االلكترونى التسويق ولخدمات والبرمجة للتصميم بلس تصميم -  4

 ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال-أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات

 إدخال - وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج-عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات

 وتطوير إنتاج -أنواعها بمختلف الحاسبات والتطويرلنظم والتصميم التوصيف أعمال-اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات

 تم20191120 تاريخ وفي 437   قمبر قيدها سبق  ، لشبكات والتصميم التوصيف أعمال-عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 -البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ -البيانات وتداول نقل  محدودة مسئولية ذات ،(  تعديل)  للبرمجيات بالس تصميم -  5

 اقامه-المعنية الجهات من ترخيص علي الحصول بعد البيانات و والصورة الصوت نقل شبكات إقامة -االنترنت وخدمات االتصاالت

 واليشمل المعنيه الجهات من ترخيص على الحصول بعد والالسلكيه السلكيه االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل اداره و

 مراكز وإدارة إنشاء-المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء-والتليفزيون االذاعه ذلك

,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 437   برقم قيدها سبق  ، المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

 ادارة و تنفيذ -البيانات وتداول نقل  محدودة مسئولية ذات ، االلكترونى التسويق ولخدمات والبرمجة للتصميم بلس تصميم -  6

 علي الحصول بعد البيانات و والصورة الصوت نقل شبكات إقامة -االنترنت وخدمات االتصاالت -البيانات تداول و نقل شبكات

 على الحصول بعد والالسلكيه السلكيه االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل اداره و اقامه-المعنية الجهات من ترخيص

 تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء-والتليفزيون االذاعه ذلك واليشمل المعنيه الجهات من ترخيص

 تاريخ وفي 437   برقم قيدها سبق  ، المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء-المعلومات

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120

 المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة -وتطويرها واالتصاالت  محدودة مسئولية ذات ،(  تعديل)  للبرمجيات بالس تصميم -  7

 والتجزئة الجملة تجارة والفني والثقافي العلمي المحتوى رقمنه ذلك في بما رقمي محتوى إلى وبيانات وصورة صوت من التقليدي

:  2017 لسنة 72 قانون خارج من أنشطة/  ثانيا. الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية بالمناطق وأجهزتها االلية الحاسبات ألجهزة

 حالة وفى اإلستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بإفراد اإللتزام مع - االلكترونية والتجارة التسويق

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 437   برقم قيدها سبق  ، حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم

 محدودة مسئولية ذات

 األنشطة -وتطويرها واالتصاالت  محدودة مسئولية ذات ، االلكترونى التسويق ولخدمات والبرمجة للتصميم بلس تصميم -  8

 والفني والثقافي العلمي المحتوى رقمنه ذلك في بما رقمي محتوى إلى وبيانات وصورة صوت من التقليدي المحتوى لبتحوي المتعلقة

 خارج من أنشطة/  ثانيا. الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية بالمناطق وأجهزتها االلية الحاسبات ألجهزة والتجزئة الجملة تجارة

 الواردة لألنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بإفراد اإللتزام مع - االلكترونية والتجارة التسويق:  2017 لسنة 72 قانون

 تعديل تم20191120 تاريخ وفي 437   برقم قيدها سبق  ، حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى اإلستثمار بقانون

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط

 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى  محدودة مسئولية ذات ،(  تعديل)  للبرمجيات بالس تصميم -  9

 القوانين أحكام مراعاة مع  القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة

 لها تكون أن للشركة ويجوز. نشاطها لمباشرة االزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

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

,  النشاط تعديل تم20191120 تاريخ وفي 437   برقم قيدها سبق  ، تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

 الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى  محدودة مسئولية ذات ، االلكترونى التسويق ولخدمات والبرمجة للتصميم بلس تصميم -  10

 مع  القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات اإلستثمار قانون خارج ةاألنشط تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون

 ويجوز. نشاطها لمباشرة االزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 437   برقم قيدها سبق  ، تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191120

   برقم قيدها سبق  ، الرئيسى المقر نشاط نفس  محدودة مسئولية ذات ، م.م.ذ.ش الدوليه والتجاره والتصدير لالستيراد ايبيك -  11

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191126 تاريخ وفي 1038

 اللوجستية الخدمات تقديم:  الشركه غرض اصبح  محدودة مسئولية ذات ، االدارية واالستشارات اللوجستية للخدمات لوتس -  12

 والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية األوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) االدارية االستشارات تقديم -  للسفن

 في العاملة الشركات ألنشطة المالية األوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 عدا)المشروعات ادارة -(  التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية األوراق مجال

 وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 340   برقم قيدها سبق  ، هو ما كل في العامة التجارة -(  الفندقية االدارة

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

 والتصدير االستيراد -  قانونا به مسموح  محدودة مسئولية ذات ، االدارية واالستشارات اللوجستية للخدمات وتسل -  13

 بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال -  العمومية التوريدات -  التجارية والتوكيالت

 -.  عليها والتدريب وتشغيلها االكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات طويرالبرامجوت انتاج أعمال -  أنواعها

 -.  االكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات ادخال -.  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االكتروني المحتوي انتاج

,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 340   برقم قيدها سبق  ، أنواعها تلفبمخ الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

 والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير انتاج -  محدودة مسئولية ذات ، االدارية واالستشارات اللوجستية للخدمات لوتس -  14

 واعداد وتأهيل لتنمية التدريب مراكز وتشغيل وادارة اقامة -  البيانات ول وتدا نقل شبكاتل والتصميم التوصيف أعمال - عليها

 واالكاديميات الجامعات مع التعاقد- والثانوية واإلعدادية اإلبتدائية بالمراحل الخاصة المدارس وتشغيل وادارة انشاء- البشرية الموارد

 المعلومات نظم-التسويق- البشرية التنمية)في التعليمية والبرامج الدورات واقامة تشغيل في الخاص الطابع ذات والوحدات والكليات

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 340   برقم قيدها سبق  ، الطبية المستلزمات تصنيع -(والتكنولوجيا

 محدودة مسئولية ذات

 - الخطرة الطبية النفايات ونقل جمع - الغير لدي  محدودة مسئولية ذات ، االدارية واالستشارات اللوجستية للخدمات لوتس -  15

 مراعاة مع -الغير لدى ادوية تصنيع - القمامة وتدوير والبلدية الصلبة المخلفات ونقل وجمع النظافة في المتمثلة العامة الخدمات

 لها تكون أن للشركة ويجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمة تراخيصال استصدار وبشترط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام

 في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي أو شبيهة أعماال تزاول التي رها وغي الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة

,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 340   برقم قيدها سبق  ، الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج في أو مصر

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

 ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السابقة  محدودة مسئولية ذات ، االدارية واالستشارات اللوجستية للخدمات لوتس -  16

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20191127 تاريخ وفي 340   برقم قيدها سبق  ، التنفيذية والئحته القانون

 محدودة

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 الكيان تعديل تم20191126 تاريخ وفي 1038   برقم قيدها سبق ، م.م.ذ.ش الدوليه والتجاره والتصدير لالستيراد ايبيك -  1

 محدودة مسئولية ذات: التأشير وصف,   القانونى

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عثمان عبدالنبى هانى: الى 812 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20191113:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه احمد

 بلس تصميم: الى 437 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20191120:  تاريخ فى  ،  -  2

 االلكترونى التسويق ولخدمات والبرمجة للتصميم

 االفريقية المصرية: الى 642 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20191124:  تاريخ فى  ،  -  3

 للتعدين الحديثة

 لالستيراد ايبيك: الى 1038 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20191126:  تاريخ فى  ،  -  4

 م.م.ذ.ش الدوليه والتجاره والتصدير

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الصدد هذا في منفردا وله الغير مع عالقتها في الشركة المدير يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  رضوان محمد حسن أمجد -  1

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

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا للمدير العامة

 وحق حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 168   برقم    20191107:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار المال راس عن االفراج

 أوسع الصدد هذا في منفردا وله الغير مع عالقتها في الشركة المدير يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  رضوان محمد حسن -  2

 العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا للمدير

 االفراج وحق حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال

 168   برقم    20191107:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار المال راس عن

 هذا في منفردا وله الغير مع عالقتها في الشركة المدير يمثل  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  رضوان محمد حسن أمجد -  3

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

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا للمدير العامة للجمعية

 حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

 168   برقم    20191107:  تاريخ ، وشهادات خطابات واستصدار المال راس عن االفراج وحق

 ميعج ع م التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان  مدير  محدودة مسئولية ذات  رضوان محمد حسن أمجد -  4

 باسم ذلك وكل والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء باسم ذلك وكل والمصارف البنوك



 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

 العقود كافة ابرام وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين في الحق وله ولمصلحتها الشركة

 ،. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 168   برقم    20191107:  تاريخ

 البنوك جميع ع م التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان  مدير  محدودة مسئولية ذات  رضوان محمد حسن -  5

 الشركة باسم ذلك وكل والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء باسم ذلك وكل والمصارف

 والمشارطات العقود كافة ابرام وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين في الحق وله ولمصلحتها

:  تاريخ ،. سبق ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 168   برقم    20191107

 جميع ع م التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان  فرع مدير  محدودة مسئولية ذات  رضوان محمد حسن أمجد -  6

 باسم ذلك وكل والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء باسم ذلك وكل والمصارف البنوك

 العقود كافة ابرام وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين في الحق وله ولمصلحتها الشركة

 ،. سبق ما بعض او كل في يرالغ تفويض او توكيل حق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 168   برقم    20191107:  تاريخ

:  تاريخ ، العقارى واالستثمار للمقاوالت الشركه مدير  تحميل  محدودة مسئولية ذات  العدل محمد جمال مصطفى -  7

 1038   برقم    20191112

    20191112:  تاريخ ، العقارى واالستثمار للمقاوالت الشركه مدير  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد عادل -  8

 1038   برقم

    20191112:  تاريخ ، العقارى واالستثمار للمقاوالت الشركه مدير  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد جمال -  9

 1038   برقم

    20191112:  تاريخ ، العقارى واالستثمار للمقاوالت الشركه مدير  مدير  محدودة مسئولية ذات  العدل حسن مأمون احمد -  10

 1038   برقم

:  تاريخ ، العقارى واالستثمار للمقاوالت الشركه مدير  مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد ابو احمد رفعت رافت -  11

 1038   برقم    20191112

:  تاريخ ، العقارى واالستثمار للمقاوالت الشركه مدير  تحميل  محدودة مسئولية ذات  العدل محمد جمال مصطفى -  12

 1038   برقم    20191112

    20191112:  تاريخ ، العقارى واالستثمار للمقاوالت الشركه مدير  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد عادل -  13

 1038   برقم

:  تاريخ ، العقارى واالستثمار للمقاوالت الشركه مدير  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد جمال -  14

 1038   برقم    20191112

    20191112:  تاريخ ، العقارى واالستثمار للمقاوالت الشركه مدير  مدير  محدودة مسئولية ذات  العدل حسن مأمون احمد -  15

 1038   برقم

:  تاريخ ، العقارى واالستثمار للمقاوالت الشركه مدير  مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد ابو احمد رفعت رافت -  16

 1038   برقم    20191112

   برقم    20191112:  تاريخ ، المنصوره فرع ومدير للشركه  تحميل  محدودة مسئولية ذات  العدل محمد جمال مصطفى -  17

1038 

   برقم    20191112:  تاريخ ، المنصوره فرع ومدير للشركه  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد عادل -  18

1038 



 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

   برقم    20191112:  تاريخ ، المنصوره فرع ومدير للشركه  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد جمال -  19

1038 

   برقم    20191112:  تاريخ ، المنصوره فرع ومدير للشركه  مدير  محدودة مسئولية ذات  العدل حسن مأمون احمد -  20

1038 

   برقم    20191112:  تاريخ ، المنصوره فرع ومدير للشركه  مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد ابو احمد رفعت رافت -  21

1038 

   برقم    20191112:  تاريخ ، الشرقيه فرع ومدير للشركه  تحميل  محدودة مسئولية ذات  العدل محمد جمال مصطفى -  22

1038 

   برقم    20191112:  تاريخ ، الشرقيه فرع ومدير للشركه  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد عادل -  23

1038 

   برقم    20191112:  تاريخ ، الشرقيه فرع ومدير للشركه  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد جمال -  24

1038 

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، الشرقيه فرع ومدير للشركه  مدير  محدودة مسئولية ذات  العدل حسن مأمون احمد -  25

   برقم    20191112:  تاريخ ، الشرقيه فرع ومدير للشركه  مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد ابو احمد رفعت رافت -  26

1038 

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، الغردقه فرع ومدير  تحميل  محدودة مسئولية ذات  العدل محمد جمال مصطفى -  27

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، الغردقه فرع ومدير  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد عادل -  28

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، الغردقه فرع ومدير  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد جمال -  29

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، الغردقه فرع ومدير  مدير  محدودة مسئولية ذات  العدل حسن مأمون احمد -  30

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، الغردقه فرع ومدير  مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد ابو احمد رفعت رافت -  31

 في ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرين يمثل**  للشركه  تحميل  محدودة مسئولية ذات  العدل محمد جمال مصطفى -  32

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

 رفعت رأفت/ والسيد  العدل محمد جمال  مصطفي/ والسيد العدل محمد جمال/ والسيد العدل محمد عادل/ وللسيد العامة ةللجمعي

 الداخلة والمعامالت وتعديالتها العقود كافه إجراء منفردا منهم ولكل  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق  أبوزيد أحمد

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، الجهات كافه مع والتعامل الشركة غرض ضمن

 هذا في ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرين يمثل**  للشركه  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد عادل -  33

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

 رفعت رأفت/ والسيد  العدل محمد جمال  مصطفي/ والسيد العدل محمد جمال/ والسيد العدل محمد عادل/ وللسيد العامة للجمعية

 الداخلة والمعامالت وتعديالتها العقود كافه إجراء منفردا منهم ولكل  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق  أبوزيد أحمد

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، الجهات كافه مع والتعامل الشركة غرض ضمن

 هذا في ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرين يمثل**  للشركه  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد جمال -  34

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

 رفعت رأفت/ والسيد  العدل محمد جمال  مصطفي/ والسيد العدل محمد جمال/ والسيد العدل محمد عادل/ وللسيد العامة للجمعية

 الداخلة والمعامالت وتعديالتها العقود افهك إجراء منفردا منهم ولكل  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق  أبوزيد أحمد

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، الجهات كافه مع والتعامل الشركة غرض ضمن

 هذا في ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرين يمثل**  للشركه  مدير  محدودة مسئولية ذات  العدل حسن مأمون احمد -  35

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



 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

 رفعت رأفت/ والسيد  العدل محمد جمال  مصطفي/ والسيد العدل محمد جمال/ والسيد العدل محمد عادل/ وللسيد العامة للجمعية

 الداخلة والمعامالت وتعديالتها العقود كافه إجراء منفردا منهم ولكل  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق  أبوزيد أحمد

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، الجهات كافه مع والتعامل الشركة غرض ضمن

 هذا في ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرين يمثل**  للشركه  مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد ابو احمد رفعت رافت -  36

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

 رفعت رأفت/ والسيد  العدل محمد جمال  مصطفي/ والسيد العدل محمد جمال/ والسيد العدل محمد عادل/ وللسيد العامة للجمعية

 الداخلة والمعامالت وتعديالتها العقود كافه إجراء منفردا منهم ولكل  مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق  أبوزيد أحمد

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، الجهات كافه مع والتعامل الشركة غرض ضمن

 افه ك وتسديد وبيع وتحويل  وتوقيع ميهحكو والغير الحكومية  تحميل  محدودة مسئولية ذات  العدل محمد جمال مصطفى -  37

 وشراء بيع وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات و العقود وإبرام التجارية االذنية السندات

 والهيئات والمصارف البنوك مع التعامل حق ولهم والسيارات والعقارات واألراضي والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع

 مال رأس عن واإلفراج الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي والتوقيع واإليداع كالسحب المالية المعامالت من نوع بأي المالية

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، أصول من أصل في والتصرف واالقتراض والرهن الشركة

 افه ك وتسديد وبيع وتحويل  وتوقيع حكوميه والغير الحكومية  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد عادل -  38

 وشراء بيع وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات و العقود وإبرام التجارية االذنية السندات

 والهيئات والمصارف البنوك مع التعامل حق ولهم والسيارات والعقارات واألراضي والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع

 مال رأس عن واإلفراج الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي والتوقيع واإليداع كالسحب المالية المعامالت من نوع بأي المالية

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، أصول من أصل في والتصرف واالقتراض والرهن الشركة

 افه ك وتسديد وبيع وتحويل  وتوقيع حكوميه والغير الحكومية  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد الجم -  39

 وشراء بيع وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات و العقود وإبرام التجارية االذنية السندات

 والهيئات والمصارف البنوك مع التعامل حق ولهم والسيارات والعقارات واألراضي والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع

 مال رأس عن واإلفراج الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي والتوقيع واإليداع كالسحب المالية المعامالت من نوع بأي المالية

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، أصول من أصل في والتصرف واالقتراض والرهن الشركة

 افه ك وتسديد وبيع وتحويل  وتوقيع حكوميه والغير الحكومية  مدير  محدودة مسئولية ذات  العدل حسن مأمون احمد -  40

 وشراء بيع وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات و العقود وإبرام التجارية االذنية السندات

 والهيئات والمصارف البنوك مع التعامل حق ولهم والسيارات والعقارات واألراضي والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع

 مال رأس عن واإلفراج الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي والتوقيع واإليداع كالسحب المالية المعامالت من نوع بأي المالية

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، أصول من أصل في والتصرف واالقتراض والرهن الشركة

 افه ك وتسديد وبيع وتحويل  وتوقيع حكوميه والغير الحكومية  مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد ابو احمد رفعت رافت -  41

 وشراء بيع وكذلك باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات و العقود وإبرام التجارية االذنية السندات

 والهيئات والمصارف البنوك مع التعامل حق ولهم والسيارات والعقارات واألراضي والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع

 مال رأس عن واإلفراج الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي والتوقيع واإليداع كالسحب المالية المعامالت من نوع بأي المالية

 1038   برقم    20191112:  تاريخ ، أصول من أصل في والتصرف واالقتراض والرهن الشركة

 لالستثمار العامة والهيئة الجمارك مصلحه مع والتعامل الشركة  تحميل  محدودة مسئولية ذات  العدل محمد جمال مصطفى -  42

 الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين حق العدل محمد جمال/والسيد العدل حسن مأمون أحمد/ وللسيد الحرة والمناطق

 جمال/  وللسيد قانونية تعامل وسيلة باى او بشيكات او نقدية كانت سواء المالية المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافأتهم أجورهم وتحديد

    20191112:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق  منفردين او مجتمعين العدل محمد عادل/ والسيد العدل محمد

 1038   برقم

 لالستثمار العامة والهيئة الجمارك مصلحه مع والتعامل الشركة  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد عادل -  43

 الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين حق العدل محمد جمال/والسيد العدل حسن مأمون أحمد/ وللسيد الحرة والمناطق

 جمال/  وللسيد قانونية تعامل وسيلة باى او بشيكات او نقدية كانت سواء المالية المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافأتهم أجورهم وتحديد



 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

    20191112:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق  منفردين او مجتمعين العدل محمد عادل/ والسيد العدل محمد

 1038   برقم

 لالستثمار العامة والهيئة الجمارك مصلحه مع والتعامل الشركة  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابراهيم العدل محمد جمال -  44

 الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين حق العدل محمد جمال/والسيد العدل حسن مأمون أحمد/ وللسيد الحرة والمناطق

 جمال/  وللسيد قانونية تعامل وسيلة باى او بشيكات او نقدية كانت سواء المالية المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافأتهم أجورهم وتحديد

    20191112:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق  منفردين او مجتمعين العدل محمد عادل/ والسيد العدل محمد

 1038   برقم

 لالستثمار العامة والهيئة الجمارك مصلحه مع والتعامل الشركة  مدير  محدودة مسئولية ذات  العدل حسن مأمون احمد -  45

 الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين حق العدل محمد جمال/والسيد العدل حسن مأمون أحمد/ وللسيد الحرة والمناطق

 جمال/  وللسيد قانونية تعامل وسيلة باى او بشيكات او نقدية كانت سواء المالية المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافأتهم أجورهم وتحديد

    20191112:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق  منفردين او مجتمعين العدل محمد عادل/ والسيد العدل محمد

 1038   برقم

 لالستثمار العامة والهيئة الجمارك مصلحه مع والتعامل الشركة  مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد ابو احمد رفعت رافت -  46

 الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين حق العدل محمد جمال/والسيد العدل حسن مأمون أحمد/ وللسيد الحرة والمناطق

 جمال/  وللسيد قانونية تعامل وسيلة باى او بشيكات او نقدية كانت سواء المالية المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافأتهم أجورهم وتحديد

    20191112:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق  منفردين او مجتمعين العدل محمد عادل/ والسيد العدل محمد

 1038   برقم

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العوضى شعبان العوضى حازم -  47

: ولهم العوضى شعبان العوضى حازم ، على عطيه ابراهيم هيام ، احمد عثمان عبدالنبى هانى:  المتضامنين للشركاء ةالرسمي

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين

 وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 812   برقم    20191113:  تاريخ ، االفراج و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العوضى شعبان العوضى حازم -  48

: ولهم العوضى شعبان العوضى حازم ، على عطيه ابراهيم هيام ، احمد عثمان عبدالنبى هانى:  المتضامنين للشركاء الرسمية

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين

 وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 812   برقم    20191113:  تاريخ ، االفراج و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد عثمان عبدالنبى هانى -  49

: ولهم العوضى شعبان العوضى حازم ، على عطيه ابراهيم هيام ، احمد عثمان عبدالنبى هانى:  المتضامنين للشركاء الرسمية

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية لجهاتا جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين

 وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 812   برقم    20191113:  تاريخ ، االفراج و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد عثمان عبدالنبى هانى -  50

: ولهم العوضى شعبان العوضى حازم ، على عطيه ابراهيم هيام ، احمد عثمان عبدالنبى هانى:  المتضامنين للشركاء الرسمية

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين

 وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 812   برقم    20191113:  تاريخ ، اجاالفر و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على عطيه ابراهيم هيام -  51

 او مجتمعين: ولهم العوضى شعبان العوضى حازم ، على عطيه ابراهيم هيام ، احمد عثمان عبدالنبى هانى:  المتضامنين للشركاء

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

 صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال

 812   برقم    20191113:  تاريخ ، االفراج و الشيكات على والتوقيع مصارفوال البنوك جميع مع التعامل



 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  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على عطيه ابراهيم هيام -  52

 او مجتمعين: ولهم العوضى شعبان العوضى حازم ، على عطيه ابراهيم هيام ، احمد عثمان عبدالنبى هانى:  المتضامنين للشركاء

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

 صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال

 812   برقم    20191113:  تاريخ ، االفراج و الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 ذلك وكل والرهن االقتراض وحق  المال راس عن  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العوضى شعبان العوضى حازم -  53

 في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة باسم

 المبالغ ودفع قبض حق ولهم لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

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

 812   برقم    20191113:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة

 ذلك وكل والرهن االقتراض وحق  المال راس عن  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  العوضى شعبان العوضى حازم -  54

 في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة باسم

 المبالغ ودفع قبض حق ولهم لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

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

 812   برقم    20191113:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة

 باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق  المال راس عن  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد عثمان عبدالنبى هانى -  55

 في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة

 المبالغ ودفع قبض حق ولهم لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

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

 812   برقم    20191113:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة

 باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق  المال راس عن  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  احمد عثمان عبدالنبى هانى -  56

 في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة

 المبالغ ودفع قبض حق ولهم لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

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

 812   برقم    20191113:  تاريخ ،. ذكر ما بعض وا كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة

 باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق  المال راس عن  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على عطيه ابراهيم هيام -  57

 في الحق لهمو العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة

 المبالغ ودفع قبض حق ولهم لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

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

 812   برقم    20191113:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة

 باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق  المال راس عن  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  على عطيه ابراهيم هيام -  58

 في الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك لصالحها و الشركة

 المبالغ ودفع قبض حق ولهم لصالحها و الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

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

 812   برقم    20191113:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهم باألجل او بالنقد الشركة

 العيارى عطاهللا محمود بدران/  السيد االدارة مجلس لرئيس  منتدب عضو  مساهمة شركة  الشافعى بدر محمد محمد احمد -  59

 مجلس وعضو ، الشافعى بدر محمد محمد احمد/  المنتدب والعضو حطيبه على حافظ محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ونائب

 على والتوقيع وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق منفردين او مجتمعين حسن محمد العظيم عبد عدلى كرم/  االدارة

   برقم    20191120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الشيكات

316 

 عطاهللا محمود بدران/  السيد االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن محمد العظيم عبد عدلى كرم -  60

 وعضو ، الشافعى بدر محمد محمد احمد/  المنتدب العضوو حطيبه على حافظ محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ونائب العيارى



 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

 والتوقيع وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق منفردين او مجتمعين حسن محمد العظيم عبد عدلى كرم/  االدارة مجلس

   برقم    20191120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الشيكات على

316 

 العيارى عطاهللا محمود بدران/  السيد االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حطيبه على حافظ كرم -  61

 مجلس وعضو ، الشافعى بدر محمد محمد احمد/  المنتدب والعضو حطيبه على حافظ محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ونائب

 على والتوقيع وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق منفردين او مجتمعين حسن محمد العظيم عبد عدلى كرم/  االدارة

   برقم    20191120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الشيكات

316 

 عطاهللا محمود بدران/  السيد االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العيارى هللا عطا محمود بدران -  62

 وعضو ، الشافعى بدر محمد محمد احمد/  المنتدب والعضو حطيبه على حافظ محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ونائب العيارى

 والتوقيع وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق منفردين او مجتمعين حسن محمد العظيم عبد عدلى كرم/  االدارة مجلس

   برقم    20191120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الشيكات على

316 

 عطاهللا محمود بدران/  السيد االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حطيبه على حافظ محمد -  63

 وعضو ، الشافعى بدر محمد محمد احمد/  المنتدب والعضو حطيبه على حافظ محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ونائب العيارى

 والتوقيع وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل حق منفردين او مجتمعين حسن محمد العظيم عبد عدلى كرم/  االدارة مجلس

   برقم    20191120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الشيكات على

316 

 ويملك القضاء امام الشركة االدارة مجلس رئيس يمثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السيد المحسن عبد وهدان احمد -  64

 اإلدارة، مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع وضمف شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق

. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق وللمجلس

 566   برقم    20191124:  تاريخ ،. بالبنك المودع المال راس عن االفراج حق االدارة مجلس ولرئيس

 ويملك القضاء امام الشركة االدارة مجلس رئيس يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد المحسن عبد وهدان وفاء -  65

 اإلدارة، مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق

. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق وللمجلس

 566   برقم    20191124:  تاريخ ،. بالبنك المودع المال راس عن االفراج حق االدارة مجلس ولرئيس

 ويملك القضاء امام الشركة االدارة مجلس رئيس يمثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسين ابو حسين السيد وجيدة -  66

 اإلدارة، مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق

. مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وأن مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن في الحق وللمجلس

 566   برقم    20191124:  تاريخ ،. بالبنك المودع المال راس عن االفراج حق االدارة مجلس ولرئيس

 وله منفردا وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الطبالوى جبر ابراهيم محمد -  67

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

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن االفراج وحق والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 873   برقم    20191128:  تاريخ ، على التوقيع فى الحق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف

 وله منفردا وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطبالوى جبر ابراهيم حماده -  68

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

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن االفراج وحق والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 873   برقم    20191128:  تاريخ ، على التوقيع فى الحق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف



 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

 وله منفردا وتعهداتها الشركة معامالت على التوقيع حق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطبالوى جبر ابراهيم سليمان -  69

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

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص

 البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن االفراج وحق والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإستصدار

 873   برقم    20191128:  تاريخ ، على التوقيع فى الحق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الطبالوى جبر ابراهيم محمد -  70

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم

 فى الحق اإلدارة ولمجلس ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

   برقم    20191128:  تاريخ ،. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وان مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن

873 

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطبالوى جبر ابراهيم حماده -  71

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم

 فى الحق اإلدارة ولمجلس ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

   برقم    20191128:  تاريخ ،. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وان مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن

873 

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع الشراء عقود  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الطبالوى جبر ابراهيم سليمان -  72

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الحهاولص الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم

 فى الحق اإلدارة ولمجلس ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

   برقم    20191128:  تاريخ ،. مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وان مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين أن

873 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   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

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


