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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  حسن نبيه حلمى سامى)  لصاحبها االلبان منتجات لتصنيع حسن نبيه حلمى سامى منشأة -  1

 ومشتقاتها البان لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 1250 برقم 20200220 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،

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

 - الرابعة بالمرحلة -(  ز)  بلوك -(  2)  رقم القطعة - الصناعية المنطقة:  بجهة

 برقم 20200223 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  EMALY PHARMA  الدوائيه للصناعات إميلى -  2

 احكام مراعاة مع التجميل ومستحضرات الغذائيه والمكمالت والبيطرية البشرية األدوية لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 1252

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

 - رزق العليم عبد نبيه اجالل بملك - عالرف

 ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  عماره محمد مبروك جمال)  لصاحبها عماره محمد مبروك جمال منشأة -  3

 مراعاة مع األرز لضرب مضرب/  مصنع وتشغيل اقامة عن 1256 برقم 20200223 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس

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

 - بجمصه الصناعية بالمنطقة - الثالثة بالمرحلة -(  ز)  بلوك -(  8 ، 7)  رقم القطعتين

 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  خضره ابو عبدالعزيز عزت احمد) لصاحبها السيارات اطارات لتصنيع االمان -  4

 القوانين احكام مراعاة مع - انواعها بكافة السيارات اطارات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 1208 برقم 20200204 فى قيد

 - الشرقاويه الترعه ش:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى ةالساري والقرارات واللوائح

 - دمياط مدينة - خضره ابو عبدالعزيز عزت محمد/  بملك - الصفا مسجد بجوار- دمياط اول قسم - زهنى حوض

 اقامة عن 1209 برقم 20200204 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضره ابو عبدالعزيز عزت احمد -  5

 الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع- انواعه بكافة الخشبى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل

 عزت محمد/ بملك -دمياط اول قسم -المياه شركة بجوار - التحرير ش:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 - دمياط مدينة - خضره ابو عبدالعزيز

 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  خضره ابو عبدالعزيز عزت احمد) لصاحبها الخشبى االثاث لتصنيع االمان -  6

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع- انواعه بكافة الخشبى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 1209 برقم 20200204 فى قيد

 شركة بجوار - التحرير ش:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات

 - دمياط مدينة - خضره ابو عبدالعزيز عزت محمد/ بملك -دمياط اول قسم -المياه

  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  اسماعيل اسماعيل محسن تامر)  لصاحبها Go Capital العقارى لالستثمار كابيتال جو -  7

 العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االسثمار عن 1234 برقم 20200217 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،

 350 رقم الوزراء رئيس بقرار مراعاه مع سيناء جزيرة شبه نطقةم عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة

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

 ش - علوى االول الدور - اسماعيل اسماعيل محسن بملك:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - سالم صالح

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  ناصر محمد حسن وفدى)  لصاحبها ناصر محمد حسن وفدى منشأة -  8

 والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ خاصة ثالجه وتشغيل اقامة عن 1235 برقم 20200217 فى قيد ، 100000.000  ، ماله

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. تجميدها أو وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية

 بالمنطقة - االولى بالمرحلة - الغذائية الصناعات بقطاع -(  142)  رقم القطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 - بمطوبس الصناعية

 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  االمام احمد محمود احمد) لصاحبها االعالف لتصنيع جمصه -  9

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع - والمواشى الدواجن اعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 1204 برقم 20200203
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 -( E) بلوك -( 17) رقم القطعه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - جمصه - بجمصة الصناعية بالمنطقة - االولى بالمرحلة

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   حلبايه شفيق محمود عليه) لصاحبها والتجزئه الجمله لتجارة الفيروز -  10

 دمياط مدينة - الثاني الحى مركز 38 قطعه:  بجهة ، والفاكهه للخضر والتجزئه الجمله تجاره عن 1226 برقم 20200212

 - الجديده

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة  ،  شركة   Smart Trade التجارية والتوكيالت والتوزيع للتجارة تريد سمارت -  1

 التصدير - المنتجات لكافة االلكترونى التسويق - العمومية التوريدات - الغذائية المواد وتوزيع تجارة األخص وعلى قانونا

 تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال ظيمتن شان في 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم - التجارية والتوكيالت

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

 القوانين بأحكام

 برقم 20200225 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - الغرض لهذا المنظمة

 - العمومية التوريدات - الغذائية المواد وتوزيع تجارة األخص وعلى قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة عن ، 1264

 شان في 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم - التجارية والتوكيالت التصدير - المنتجات لكافة االلكترونى التسويق

 الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة في حق أي الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم

 القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة

 امام - 4 رقم ش - الثانى الدور - السعيد ناصر برج:  بجهة ، بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - الغرض لهذا المنظمة

 - القانونين تقسيم - الزهراء مستشفى

. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية  ،  شركة   Smart Trade التجارية والتوكيالت والتوزيع للتجارة تريد سمارت -  2

 وأن, واالستزراع الستصالحا ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع

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

 أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة

 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية - اللحوم أو التسمين أو األلبان

 هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية عن ، 1264 برقم 20200225

 وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين

 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري

 أنواع جميع تربية - اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية - 2008 لسنة

 تقسيم - الزهراء مستشفى امام - 4 رقم ش - الثانى الدور - السعيد ناصر برج:  بجهة ، إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن

 - القانونين

 أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت  ،  شركة   Smart Trade التجارية والتوكيالت والتوزيع للتجارة تريد سمارت -  3

 أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - اللحوم أو التسمين

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

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

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت عن ، 1264 برقم 20200225 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

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

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

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 مستشفى امام - 4 رقم ش - الثانى الدور - السعيد ناصر برج:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - القانونين تقسيم - الزهراء

 الرخام وتلميع وجلى وصقل وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكيه عبده سليمان عوض عبدالعزيز -  4

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

 وصقل وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامة عن ، 1272 برقم 20200227 فى ،قيدت 700000.000   مالها ،رأس.  نشاطها

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع والجرانيت الرخام وتلميع وجلى

 - العواضى شارع راخ - الشيماء مسجد بجوار:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

 السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت(  الثابتة) الفنادق وتشغيل اقامة  ،  شركة   السياحى لالستثمار شعاع -  5

 بها الخاصه المنشات واستكمال ، ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة

 اجمالى يزيد واال نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت الفنادق مستوى يقل اال على فيها والتوسع

 للفنادق السياحي والتسويق اإلدارة- للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى نصف على منها المبيعه الوحدات مساحه

 والموتيالت(  الثابتة) الفنادق وتشغيل اقامة عن ، 1268 برقم 20200226 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   والموتيالت

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

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

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

 - المنصوره ثان - والنور الهدى ش من الفاروق ش 2:  بجهة ، والموتيالت فنادقلل السياحي والتسويق اإلدارة- للمشروع

 لسنة300 رقم الوزارى القرار مراعاه مع - السياحية والقرى الفندقية والشقق  ،  شركة   السياحى لالستثمار شعاع -  6

 به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة -  بها الترخيص اجراءات و بموافقة ورد لما وفقا و الفندقيه االدارة شركات بشان2012

 تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - العمومية التوريدات/  قانونا

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

 - السياحية والقرى الفندقية والشقق عن ، 1268 برقم 20200226 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   تلحقها أو تشتريها أو

 -  بها الترخيص اجراءات و بموافقة ورد لما وفقا و الفندقيه االدارة شركات بشان2012 لسنة300 رقم الوزارى القرار مراعاه مع

 وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - العمومية التوريدات/  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة

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

 - المنصوره ثان - والنور الهدى ش من الفاروق ش 2:  بجهة ، تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ،

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع - التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها  ،  شركة   السياحى لالستثمار شعاع -  7

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

  

 مع - التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها عن ، 1268 برقم 20200226 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

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

 - المنصوره ثان - والنور الهدى ش من الفاروق ش 2

 - والديكور التشطيبات وأعمال مقاوالت - والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت  ،  شركة   والمقاوالت للهندسه اليكس -  8

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - الهندسية التصميمات اعداد - العقارى االستثمار

 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

 والمتخصصة العامة المقاوالت عن ، 1211 برقم 20200204 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   السارية والقرارات

 لها تكون أن للشركة ويجوز - الهندسية التصميمات اعداد - العقارى االستثمار - والديكور التشطيبات وأعمال مقاوالت - والمتكاملة

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

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

 - الجمهوريه ش من المتفرع - الكفاح ش 21:  بجهة ، السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته

 - طلخا - علوى االول الدور



 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

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى  ،  شركة   والمقاوالت للهندسه اليكس -  9

  

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى عن ، 1211 برقم 20200204 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 - طلخا - علوى االول الدور - الجمهوريه ش من المتفرع - الكفاح ش 21:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 وتشغيل وتملك اداره - الشواطئ على والبحرى والنهرى المائى االنقاذ باعمال القيام  ،  شركة   N. W  المائى لالنقاذ الندى -  10

 - الماء على التزلج)انواعها بكافه المائيه وااللعاب المائيه والرياضات الشراع رياضه اداره - انواعها بكافه الغوص مراكز

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت(السنوركل

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

 االنقاذ باعمال القيام عن ، 1217 برقم 20200206 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   أو السالفة الهيئات في تندمج أن

 والرياضات الشراع رياضه اداره - انواعها بكافه الغوص مراكز وتشغيل وتملك اداره - الشواطئ على والبحرى والنهرى المائى

 أن للشركة ويجوز - والمتخصصة والمتكاملة العامة المقاوالت(السنوركل - الماء على التزلج)انواعها بكافه المائيه وااللعاب المائيه

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

 - االفغانى الدين جمال ش:  بجهة ، أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق

 - المنصوره ثان - االول الدور - بالزا برج -(  القديم االتوبيس)

 احكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها  ،  شركة   N. W  المائى لالنقاذ الندى -  11

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

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها عن ، 1217 برقم 20200206 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

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

 - المنصوره ثان - االول الدور - بالزا برج -(  القديم االتوبيس) - االفغانى الدين جمال ش:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

( والخارج بالداخل) للعمل المصريه العمالة الحاق   ،  شركة   والخارج بالداخل المصريه العماله اللحاق فيوتشر جلوبال -  12

 الزياره اجل من السعودية العربية المملكه اراضى دخول تاشيرات على الحصول راغبي المصريين المواطنين طلبات وادخال

 أن للشركة ويجوز - التاشيرات خدمات عدا وفيما( البضائع توصيل - المواليد اضافة -التمديد -المرور - االقامه) المختلفه بانواعها

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

 20200220 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس   في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق

 على الحصول راغبي المصريين المواطنين طلبات وادخال( والخارج بالداخل) للعمل المصريه العمالة الحاق عن ، 1249 برقم

 - المواليد اضافة -التمديد -المرور - االقامه) المختلفه بانواعها الزياره اجل من السعودية العربية المملكه اراضى دخول تاشيرات

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - التاشيرات خدمات عدا وفيما( البضائع توصيل

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

 - الجديدة دمياط مدينة - االول الحى -( 3) مجاوره -( 6) رقم شقه -( 4) رقم عماره:  بجهة ، في

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات  ،  شركة   والخارج بالداخل المصريه العماله اللحاق فيوتشر جلوبال -  13

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

 أو السالفة الهيئات عن ، 1249 برقم 20200220 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

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

 الحى -( 3) مجاوره -( 6) رقم شقه -( 4) رقم عماره:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - الجديدة مياطد مدينة - االول

 البالستيك وحقن بتصنيع الخاصه الماكينات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكته الشربينى يوسف فاروق هشام -  14

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع غيارها وقطع لوازمها وكافه

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 1222 برقم 20200210 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع غيارها وقطع لوازمها وكافه البالستيك وحقن بتصنيع الخاصه الماكينات

 - الكبير المسجد بجوار - سن ام قريه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 المستلزمات و اللقاحات و األمصال و البيطرية و البشرية األدوية توريد و توزيع و تجارة  ،  شركة   Zakindes  زاكندس -  15

 و السائلة األعالف إضافات و الغذائية المكمالت و التجميل مستحضرات و أنواعها بمختلف الطبية المحاليل وو الطبية األجهزة و



 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

 قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -الغير لدى سبق ما كل تصنيع و البرمكسات و البودرات

 وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع

 و تجارة عن ، 1253 برقم 20200223 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس

 بمختلف الطبية المحاليل وو الطبية األجهزة و المستلزمات و اللقاحات و األمصال و البيطرية و البشرية األدوية توريد و توزيع

 سبق ما كل تصنيع و البرمكسات و البودرات و السائلة األعالف إضافات و الغذائية المكمالت و التجميل مستحضرات و أنواعها

 عدا فيما. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -الغير لدى

:  بجهة ، 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق

 - دسوق - النخالوى الحليم عبد عالء بملك - العجوزين

 الجهات أمام األدوية تسجيل إجراءات إنهاء في الوساطة - األدوية مخازن وتشغيل إقامة -  ،  شركة   Zakindes  زاكندس -  16

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

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

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

   

 إنهاء في الوساطة - األدوية مخازن وتشغيل إقامة - عن ، 1253 برقم 20200223 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - المختصه الجهات أمام األدوية تسجيل إجراءات

 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

 عبد عالء بملك - العجوزين:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - دسوق - النخالوى الحليم

(  والخارج بالداخل)  للعمل المصرية العمالة الحاق   ،  شركة   والخارج بالداخل للعمل المصريه العماله إللحاق العاصم -  17

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

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

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

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

(  والخارج بالداخل)  للعمل المصرية العمالة الحاق عن ، 1270 برقم 20200226 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

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

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

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

 - بيال - العمده كافتيريا أمام - العام الموقف مقابل -بورسعيد ش:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 مراعاة مع - الحلويات خامات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكيه الهوارى عبداللطيف مأمون محمد ايمن -  18

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

 احكام مراعاة مع - الحلويات خامات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 1219 برقم 20200209 فى ،قيدت 300000.000

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

 - بجمصه الصناعية بالمنطقة - الرابعة بالمرحلة -(  ب)  بلوك -(  15

% 100 تقدم أن بشرط الطبيه التحاليل فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة  ،  شركة   الطبية للتحاليل حمامه آل معامل -  19

 أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - لها التشخيصيه او العالجية أو الطبية الخدمة تقديم يتم التى الحاالت من بالمجان سنويا

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

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

 مركز وتشغيل اقامة عن ، 1265 برقم 20200225 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية

 او العالجية أو الطبية الخدمة تقديم يتم التى الحاالت من بالمجان سنويا% 100 تقدم أن بشرط الطبيه التحاليل فى متخصص طبى

 أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - لها التشخيصيه

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



 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

 برج - الجمهوريه ش 195:  بجهة ، القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 - السادس الدور - حمامة ابو

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح  ،  شركة   الطبية للتحاليل حمامه آل معامل -  20

 .نشاطها لمباشرة الالزمة

  

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات وائحوالل عن ، 1265 برقم 20200225 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 - السادس الدور - حمامة ابو برج - الجمهوريه ش 195:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز. والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت  ،  شركة   العامة للمقاوالت بلوكس -  21

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

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

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

 . نشاطها

  

 ويجوز. والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت عن ، 1212 برقم 20200204 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

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

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

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

 - المنصوره اول - المنصوره وكالة امام - اداب شارع امتداد:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 لسنه120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم - التجارية التوكيالت   ،  شركة   inception  التجاريه للتوكيالت انسبشن -  22

 حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان فى1982 لسنه121 رقم والقانون1982

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

 الوزارى القرار مراعاه مع -السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق السياحي والتسويق اإلدارة - الغرض لهذا المنظمة

 عن ، 1215 برقم 20200206 فى ،قيدت 3500000.000   مالها ،رأس   الفندقيه االدارة شركات بشان2012 لسنة300 رقم

 المستوردين سجل شان فى1982 لسنه121 رقم والقانون1982 لسنه120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم - التجارية التوكيالت

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

 للفنادق السياحي والتسويق اإلدارة - الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة

 بجهة ، الفندقيه االدارة شركات بشان2012 لسنة300 رقم الوزارى القرار مراعاه مع -السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت

 - المنصوره اول - الجامعه بوابه امام- الجمهوريه أش/ 22: 

 وتشغيل اقامة - بها الترخيص اجراءات و بموافقة ورد لما وفقا و  ،  شركة   inception  التجاريه للتوكيالت انسبشن -  23

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - والكافيهات والكافتريات الثابتة المطاعم تجهيز او وادارة

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

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

 ورد لما وفقا و عن ، 1215 برقم 20200206 فى ،قيدت 3500000.000   مالها ،رأس   وعلى السارية والقرارات واللوائح

 أن للشركة ويجوز - والكافيهات والكافتريات الثابتة المطاعم تجهيز او وادارة وتشغيل اقامة - بها الترخيص اجراءات و بموافقة

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

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

 بوابه امام- الجمهوريه أش/ 22:  بجهة ، وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون

 - المنصوره اول - الجامعه

 .  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة  ،  شركة   inception  التجاريه للتوكيالت انسبشن -  24

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة عن ، 1215 برقم 20200206 فى ،قيدت 3500000.000   مالها ،رأس  

 - المنصوره اول - الجامعه بوابه امام- الجمهوريه أش/ 22:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة



 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

 المناجم استغالل- والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت  ،  شركة   المحاجر واستغالل العامة للمقاوالت المستقبل اعمار -  25

 تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه يبأ تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - والكسارات المحاجر و

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

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

 .  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 استغالل- والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت عن ، 1216 برقم 20200206 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - والكسارات المحاجر و المناجم

 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

 - البريد مكتب بجوار - تيره:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 القوانين احكام مراعاة مع غذائية منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكه العدوى على محمد محمد ثروت -  26

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

 احكام مراعاة مع غذائية منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 1267 برقم 20200226 فى ،قيدت 5000000.000

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

 الرابعة بالمرحلة -(  ب)  بلوك -(  19 ، 2)  رقم القطعة - الصناعية

 وامتالك وتاجير وبيع شراء - والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت  ،  شركة   Bright Ways للمقاوالت وايز برايت -  27

 المبانى واقامه عليها المنشات اقامه بعد او بحالتها بيعها او للبناء واعدادها بالمرافق ومدها وتخطيطها تقسيمها بهدف االراضى

 تجهيز - الغير لحساب او لحسابها استغاللها او اداراتها او تاجيرها او لتمليكها والترفيهيه واالداريه والتجاريه السكنيه والواحدات

 الحدائق وتنسيق االيجار او بالتمليك واستغاللها) طرق/  تليفونات/  كهرباء/  صحى صرف/  مياه( األساسية البنية بمرافق األراضي

 العامة المقاوالت عن ، 1271 برقم 20200227 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   التوريدات - والميادين والطرق

 بيعها او للبناء واعدادها بالمرافق ومدها وتخطيطها تقسيمها بهدف االراضى وامتالك روتاجي وبيع شراء - والمتكاملة والمتخصصة

 اداراتها او تاجيرها او لتمليكها والترفيهيه واالداريه والتجاريه السكنيه والواحدات المبانى واقامه عليها المنشات اقامه بعد او بحالتها

) طرق/  تليفونات/  كهرباء/  صحى صرف/  مياه( األساسية البنية بمرافق األراضي تجهيز - الغير لحساب او لحسابها استغاللها او

 - الترعة ش من - الصالحين رياض ش22:  بجهة ، التوريدات - والميادين والطرق الحدائق وتنسيق االيجار او بالتمليك واستغاللها

 - المنصوره اول - الثانى الدور

 واستغاللها وادارتها والرئيسية والسريعة الحرة الطرق انشاء - العمومية  ،  شركة   Bright Ways للمقاوالت وايز برايت -  28

 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم - التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد- والديكور التشطيبات وأعمال مقاوالت - وصيانتها

 تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين جلس شان فى1982 لسنه121 رقم والقانون1982 لسنه120

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

 ، 1271 برقم 20200227 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   للشركة ويجوز - الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

- والديكور التشطيبات وأعمال مقاوالت - وصيانتها واستغاللها وادارتها والرئيسية والسريعة الحرة الطرق انشاء - العمومية عن

 فى1982 لسنه121 رقم والقانون1982 لسنه120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم - التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد

 على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ، التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان

 ، للشركة ويجوز - الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص

 - المنصوره اول - الثانى الدور - الترعة ش من - الصالحين رياض ش22:  بجهة

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن  ،  شركة   Bright Ways للمقاوالت وايز برايت -  29

 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

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

  

 الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن عن ، 1271 برقم 20200227 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

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

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



 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

 رياض ش22:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 - المنصوره اول - الثانى الدور - الترعة ش من - الصالحين

 مع الغذائية المواد وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكه غنيمه ابو على ابراهيم يوسف محمد -  30

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

 مع الغذائية المواد وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 1237 برقم 20200217 فى ،قيدت 300000.000   مالها

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

 - بمطوبس الصناعية المنطقة - االولى المرحلة - الغذائية الصناعات قطاع -(  30)  م رقم القطعة

 -( الثانوى التعليم مرحلة يجاوز ال فيما) التعليمية الخدمات وتقديم المدارس وادارة وتشغيل اقامة  ،  شركة   للتعليم االمل -  31

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

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

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

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

  

  

 الخدمات وتقديم المدارس وادارة وتشغيل اقامة عن ، 1269 برقم 20200226 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز -( الثانوى التعليم مرحلة يجاوز ال فيما) التعليمية

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

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

 -(21) رقم قطعة -( 4) مكتب:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة اخيصالتر كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - الجديده دمياط مدينه - المركزية المنطقة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ فيو 1204    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( االمام احمد محمود احمد) لصاحبها االعالف لتصنيع جمصه -  1

 الصناعية بالمنطقة - االولى بالمرحلة -( E) بلوك -( 17) رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200203

 - جمصه - بجمصة

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ وفي 1209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضره ابو عبدالعزيز عزت احمد -  2

 - دمياط مدينة - خضره ابو عبدالعزيز عزت محمد/ بملك -دمياط اول قسم -المياه شركة بجوار - التحرير ش ،:   الـتأشير

 وفي 1209    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( خضره ابو عبدالعزيز عزت احمد) لصاحبها الخشبى االثاث لتصنيع االمان -  3

 عزت محمد/ بملك -دمياط اول قسم -المياه شركة بجوار - التحرير ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ

 - دمياط مدينة - خضره ابو عبدالعزيز

 وفي 1208    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( خضره ابو عبدالعزيز عزت احمد) لصاحبها السيارات اطارات لتصنيع االمان -  4

 مسجد بجوار- دمياط اول قسم - زهنى حوض - الشرقاويه الترعه ش ،:   الـتأشير وصف , العنوان تعديل تم 20200204 تاريخ

 - دمياط مدينة - خضره ابو عبدالعزيز عزت محمد/  بملك - الصفا

 تاريخ وفي 1226    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حلبايه شفيق محمود عليه) لصاحبها والتجزئه الجمله لتجارة الفيروز -  5

  - الجديده دمياط مدينة - الثاني الحى مركز 38 قطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200212

 ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  اسماعيل اسماعيل محسن تامر)  لصاحبها Go Capital العقارى لالستثمار كابيتال جو -  6

 اسماعيل محسن بملك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 1234    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

  - سالم صالح ش - علوى االول الدور - اسماعيل

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  ناصر محمد حسن وفدى)  لصاحبها ناصر محمد حسن وفدى منشأة -  7

 الصناعات بقطاع -(  142)  رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200217 تاريخ وفي 1235    برقم قيده

  - بمطوبس الصناعية بالمنطقة - االولى بالمرحلة - الغذائية

 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  حسن نبيه حلمى سامى)  لصاحبها االلبان منتجات لتصنيع حسن نبيه حلمى سامى منشأة -  8

 - الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200220 تاريخ وفي 1250    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،

  - الرابعة بالمرحلة -(  ز)  بلوك -(  2)  رقم القطعة

 لتعدي تم 20200223 تاريخ وفي 1252    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، EMALY PHARMA  الدوائيه للصناعات إميلى -  9

   - رزق العليم عبد نبيه اجالل بملك - عالرف السالم عبد ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  عماره محمد مبروك جمال)  لصاحبها عماره محمد مبروك جمال منشأة -  10

 -(  ز)  بلوك -(  8 ، 7)  رقم القطعتين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 1256    برقم قيده سبق

  - بجمصه الصناعية بالمنطقة - الثالثة بالمرحلة

 (القمرى السالم عبد محمد ماجد) لصاحبها القمرى السالم عبد محمد ماجد -  11

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200223 تاريخ وفي 1255    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا 

  - بلطيم - الصناعية بالمنطقة الغذائية الصناعات قطاع 24 ، 23 رقم قطعة ،:   الـتأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  اسماعيل اسماعيل محسن تامر)  لصاحبها Go Capital العقارى لالستثمار كابيتال جو -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200217 تاريخ وفي 1234   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  ناصر محمد حسن وفدى)  لصاحبها ناصر محمد حسن وفدى منشأة -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200217 تاريخ وفي 1235   برقم قيده

 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  حسن نبيه حلمى سامى)  لصاحبها االلبان منتجات لتصنيع حسن نبيه حلمى سامى منشأة -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200220 تاريخ وفي 1250   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،

 نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 1252   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، EMALY PHARMA  الدوائيه للصناعات إميلى -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  عماره محمد مبروك جمال)  لصاحبها عماره محمد مبروك جمال منشأة -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 1256   برقم قيده سبق

 تاريخ وفي 1204   برقم يدهق سبق  ، فرد تاجر ،( االمام احمد محمود احمد) لصاحبها االعالف لتصنيع جمصه -  6

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200203

 وفي 1208   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( خضره ابو عبدالعزيز عزت احمد) لصاحبها السيارات اطارات لتصنيع االمان -  7

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ

,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ وفي 1209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خضره ابو عبدالعزيز عزت احمد -  8

 استثمار: التأشير وصف

 وفي 1209   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( خضره ابو عبدالعزيز عزت احمد) لصاحبها الخشبى االثاث لتصنيع االمان -  9

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200204 تاريخ

 (القمرى السالم عبد محمد ماجد) لصاحبها القمرى السالم عبد محمد ماجد -  10

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200223 تاريخ وفي 1255   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا 

 استثمار: التأشير

 تاريخ وفي 1226   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حلبايه شفيق محمود عليه) لصاحبها والتجزئه الجمله لتجارة الفيروز -  11

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200212

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   لسمةوا االسم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الخشبى األثاث لتصنيع مودرن موبليانا: الى 933 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200219:  تاريخ فى  ،  -  1

 (   العوضى احمد محمد سعد سامح)  لصاحبها

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   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

,  المال رأس تعديل تم 20200212،   تاريخ وفي 333، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات للتجارة انترناشيونال الرجا -  1

  جنيه  800000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

,  المال رأس تعديل تم 20200212،   تاريخ وفي 333، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات للتجارة انترناشيونال الرجا -  2

  جنيه  800000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 154    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه العوضى على محمود محمد احمد -  1

 - المالحة - السنط عزبة - بالعنوانين نشاط ممارسة موقع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20200209 تاريخ وفي 154    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه العوضى على محمود محمد احمد -  2

 - أورمان شارع -  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200212 تاريخ وفي 333    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، للتجارة انترناشيونال الرجا -  3

 - مراد شارع أ 32 ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، Delta Trade Center التجارية والتوكيالت العامة للتجارة سنتر تريد دلتا -  4

 قسم - الجمهورية شارع -(  20)  رقم بالعقار فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200218 تاريخ وفي 1150

 الشيخ كفر بندر - الشرطة تقسيم  اول

 وفي 1119    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، point for trading and agencey والتوكيالت للتجارة بوينت -  5

  - الجمهورية ش 97 - بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ

 وفي 1119    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، point for trading and agencey والتوكيالت للتجارة بوينت -  6

  - جيهان ش 17:  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ

 وفي 1119    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، point for trading and agencey والتوكيالت للتجارة بوينت -  7

  - جيهان ش 12 - بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200219 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العمومية والتوريدات قانونا به مسموح هو فيما زيعوالتو العامة التجارة  محدودة مسئولية ذات ، للتجارة انترناشيونال الرجا -  1

 وتشغيل اقامة -  طبية أو عالجية انشطة من تضمه وما العامة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل وإقامة العقارى واالستثمار

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

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 333   برقم قيدها سبق  ، والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 محدودة مسئولية ذات



 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

 ا وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع   التنفيذية  محدودة مسئولية ذات ، للتجارة انترناشيونال الرجا -  2

,  النشاط تعديل تم20200212 تاريخ وفي 333   برقم قيدها سبق  ، نشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول لشركة

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 البنوك جميع مع التعامل حق منفردا وحدة له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الحو عبدالفتاح حماده محمد -  1

 زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات إبرام حق وله البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس

 البنوك من والرهن االقتراض حق وله بنكيه تعامالت أي و واألفراد والخاصة الحكومية الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل

   برقم    20200209:  تاريخ ،.  الشركه يخص ما كل فى التجارى السجل امام والتوقيع والتعامل ولصالحها الشركة باسم وذلك

1202 

 البنوك جميع مع التعامل حق منفردا وحدة له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هاشم عبدالرحمن عبدالمنعم رضا -  2

 زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف

 أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات إبرام حق وله البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشركة مال رأس

 البنوك من والرهن االقتراض حق وله بنكيه تعامالت أي و واألفراد والخاصة الحكومية الجهات كافه مع التعامالت وكافه باألجل

   برقم    20200209:  تاريخ ،.  الشركه يخص ما كل فى التجارى السجل امام والتوقيع والتعامل ولصالحها الشركة باسم وذلك

1202 

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل حق دامنفر وحدة له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خليفه احمد فتحى انجى -  3

 الشركة مال رأس زيادة أو الستكمال البنكية والشهادات الضمان وشهادات ضمان خطابات واستصدار حسابات وفتح وإيداع سحب

 وكافه باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات التعاقدات إبرام حق وله البنوك جميع مع التعامل صور وكافة



 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

 باسم وذلك البنوك من والرهن االقتراض حق وله بنكيه تعامالت أي و واألفراد والخاصة الحكومية الجهات كافه مع التعامالت

 1202   برقم    20200209:  تاريخ ،.  الشركه يخص ما كل فى التجارى السجل امام والتوقيع والتعامل ولصالحها الشركة

 يكون  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  MARIANA EMANUELA BULARDAبوالردا ايمنويال ماريانا -  4

 الجهات أمام(  منفردين أو مجتمعين)  االدارة مجلس اعضاء احد او  المنتدب والعضو االدارة مجلس لرئيس والتوقيع االدارة حق

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

 جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب

 وممتلكاتها الشركة الصول الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك غرضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك

 1056   برقم    20200210:  تاريخ ، العقارية

  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  MARIANA EMANUELA BULARDAبوالردا ايمنويال ماريانا -  5

 الحق و ولمصلحتها الشركة باسم الرهن و القرض عقود على التوقيع حق وكذلك ولمصلحاتها الشركة باسم والسيارات واالراضى

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى

 حق وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنىة السندات

 1056   برقم    20200210:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 لرئيس والتوقيع االدارة حق يكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  TIMOTHY JOSEPH AMOSاموس جوزيف تيموثى -  6

 الحكومية وغير الحكومية الجهات أمام(  منفردين أو مجتمعين)  االدارة مجلس اعضاء احد او  المنتدب والعضو االدارة مجلس

 على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات

    20200210:  تاريخ ، العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك غرضها وضمن الشركة باسم

 1056   برقم

 باسم والسيارات واالراضى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  TIMOTHY JOSEPH AMOSاموس جوزيف تيموثى -  7

 مستخدمى وعزل تعيين فى الحق و ولمصلحتها الشركة باسم الرهن و القرض عقود على التوقيع حق وكذلك ولمصلحاتها الشركة

 والتجارية االذنىة السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 كل فى الغير تفويض او توكيل حق وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 1056   برقم    20200210:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او

 مجلس لرئيس والتوقيع االدارة حق يكون  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  DANIEL YOUNG CHOEشو يونج دانيل -  8

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات أمام(  منفردين أو مجتمعين)  االدارة مجلس اعضاء احد او  المنتدب والعضو االدارة

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

 الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات وغلق وفتح

 1056   برقم    20200210:  تاريخ ، العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك غرضها وضمن

 الشركة باسم والسيارات واالراضى  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  DANIEL YOUNG CHOEشو يونج دانيل -  9

 ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق و ولمصلحتها الشركة باسم الرهن و القرض عقود على التوقيع حق وكذلك ولمصلحاتها

 كافة وابرام والتجارية االذنىة السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

 ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وكذلك باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 1056   برقم    20200210:  تاريخ ،.  ذكر

 صالحية تعديل على باإلجماع الحاضرون وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصنفاوى محمد حسن اشرف محمد -  10

 عبد نصر/  والسيد االدارة مجلس رئيس مصطفى احمد جمعة المنعم عبد/  السيد الى الشركة باسم البنوك مع التعامل حق لهم من

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،. مجتمعين المنتدب العضو سمرة ابو سليمان اللطيف

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،( استقاله)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الصنفاوى محمد حسن اشرف محمد -  11

 لهم من صالحية تعديل على باإلجماع الحاضرون وافق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مصطفى احمد جمعه عبدالمنعم -  12

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

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،. مجتمعين المنتدب العضو سمرة ابو سليمان



 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

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،( استقاله)  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  مصطفى احمد جمعه عبدالمنعم -  13

 لهم من ةصالحي تعديل على باإلجماع الحاضرون وافق  منتدب عضو  مساهمة شركة  سمره ابو سليمان عبداللطيف نصر -  14

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

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،. مجتمعين المنتدب العضو سمرة ابو سليمان

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،( استقاله)  منتدب عضو  مساهمة شركة  سمره ابو سليمان عبداللطيف نصر -  15

 صالحية تعديل على باإلجماع الحاضرون وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشامى جبر يوسف عبدالحافظ محمد -  16

 عبد نصر/  والسيد االدارة مجلس رئيس مصطفى احمد جمعة المنعم عبد/  السيد الى الشركة باسم البنوك مع التعامل حق لهم من

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،. مجتمعين المنتدب العضو سمرة ابو سليمان اللطيف

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،( استقاله)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشامى جبر يوسف عبدالحافظ محمد -  17

 لهم من صالحية تعديل على باإلجماع الحاضرون وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  االودن على محمد الدين صالح -  18

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

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،. مجتمعين المنتدب العضو سمرة ابو سليمان

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،( استقاله)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  االودن على محمد الدين صالح -  19

 صالحية تعديل على باإلجماع الحاضرون وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود احمد محمد عبدالعزيز هشام -  20

 عبد نصر/  والسيد االدارة مجلس رئيس مصطفى احمد جمعة المنعم عبد/  السيد الى الشركة باسم البنوك مع التعامل حق لهم من

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،. مجتمعين المنتدب العضو سمرة ابو سليمان اللطيف

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،( استقاله)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمود احمد محمد عبدالعزيز هشام -  21

 لهم من صالحية تعديل على باإلجماع الحاضرون وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سمره عبدالواحد ابراهيم احمد -  22

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

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،. مجتمعين المنتدب العضو سمرة ابو سليمان

 622   برقم    20200212:  تاريخ ،( استقاله)  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  سمره عبدالواحد ابراهيم احمد -  23

 رئيس  مساهمة شركة  الزراعى والتصنيع االراضى الستصالح المتحدة شركه/  عن ممثال حسن محمود يوسف حسام -  24

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين المنتدب والعضو االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس

 البنوك جمع مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 ذلك وكل الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح ، وااليداع بالسحب والمصارف

 في وكذلك  ، والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ، ولصالحها الشركة بإسم

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، عن التوقيع

 رئيس  مساهمة شركة  الزراعى والتصنيع االراضى الستصالح المتحدة شركه/  عن ممثال حسن محمود يوسف حسام -  25

 المنقوالت او السيارات سواء والشراء البيع عقود على والتوقيع والتوثيق العقاري الشهر مأموريات جميع امام الشركة  ادارة مجلس

 ولهما. باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام ولغرضها الشركة باسم وغيرها

 الغير تفويض او توكيل حق لهما الشركة باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحدد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق

 البنوك و المصارف لدي الضمانات و الرهن و االقتراض عقود علي التوقيع حق  االدارة مجلس لرئيس. ذكر ما بعض او كل في

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، المحلية

 رئيس  مساهمة شركة  الزراعى والتصنيع االراضى الستصالح المتحدة شركه/  عن ممثال حسن محمود يوسف حسام -  26

 له كذلك و الشان هذا في الكاملة الصالحيات كافة منحه مع حد بدون و منها السحب و عليها الحصول و االجنبية و  ادارة مجلس

 في الصالحيات كافة في تخويلهم حق كذلك و واالجنبية المحلية والبنوك المصارف مع التعامل او الشركة مديري تفويض في الحق

 تاسيس في الحق االدارة مجلس لرئيس.  ذكر ما بعض او كل في يشاء من تفويض في الحق لسيادته كما  - ذكر ما بعض او كل

 العامة الهيئة و لالستثمار العامة الهيئة امام التعديل عقود و للشركات االساسية االنظمة و التاسيس عقود علي التوقيع و الشركات

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، للرقابة



 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

 رئيس  مساهمة شركة  الزراعى والتصنيع االراضى الستصالح المتحدة شركه/  عن ممثال حسن محمود يوسف حسام -  27

:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في يشاء من تفويض في الحق لسيادته كما التوثيق و العقاري الشهر مكاتب و المالية  ادارة مجلس

 1164   برقم    20200217

 الحق منفردين او مجتمعين المنتدب والعضو االدارة مجلس لرئيس  منتدب عضو  مساهمة شركة  مندور الغريب محمد هبه -  28

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

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح ، وااليداع بالسحب والمصارف البنوك جمع مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص

 وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ، ولصالحها الشركة بإسم ذلك وكل الشيكات على والتوقيع والمصارف

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، عن التوقيع في وكذلك  ، والتجارية االذنية السندات كافة

 والتوقيع والتوثيق العقاري الشهر مأموريات جميع امام الشركة  منتدب عضو  مساهمة شركة  مندور الغريب محمد هبه -  29

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام ولغرضها الشركة باسم وغيرها المنقوالت او السيارات سواء والشراء البيع عقود على

 واجورهم مرتباتهم وتحدد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما. باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 عقود علي التوقيع حق  االدارة مجلس لرئيس. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق لهما الشركة باسم ذلك وكل

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، المحلية البنوك و المصارف لدي الضمانات و الرهن و االقتراض

 منحه مع حد بدون و منها السحب و عليها الحصول و االجنبية و  منتدب عضو  مساهمة شركة  مندور الغريب محمد هبه -  30

 المحلية والبنوك المصارف مع التعامل او الشركة مديري تفويض في الحق له كذلك و الشان هذا في الكاملة الصالحيات كافة

 او كل في يشاء من تفويض في الحق لسيادته كما  - ذكر ما بعض او كل في الصالحيات كافة في تخويلهم حق كذلك و واالجنبية

 عقود و للشركات االساسية االنظمة و التاسيس عقود علي التوقيع و الشركات تاسيس في الحق االدارة مجلس لرئيس.  ذكر ما بعض

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، للرقابة العامة الهيئة و لالستثمار العامة الهيئة امام التعديل

 في الحق لسيادته كما التوثيق و العقاري الشهر مكاتب و المالية  منتدب عضو  مساهمة شركة  مندور الغريب محمد هبه -  31

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في يشاء من تفويض

 او مجتمعين المنتدب والعضو االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النمراوى السيد جمال محمد -  32

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

 التعامل صور وكافة حسابات وفتح ، وااليداع بالسحب والمصارف البنوك جمع مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ، ولصالحها الشركة بإسم ذلك وكل الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، عن التوقيع في وكذلك  ، والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 والتوثيق العقاري الشهر مأموريات جميع امام الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النمراوى السيد جمال محمد -  33

 والمشارطات العقود كافة وابرام ولغرضها الشركة باسم وغيرها المنقوالت او السيارات سواء والشراء البيع عقود على والتوقيع

 مرتباتهم وتحدد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما. باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

 علي التوقيع حق  االدارة مجلس لرئيس. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق لهما الشركة باسم ذلك وكل واجورهم

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، المحلية البنوك و المصارف لدي الضمانات و الرهن و االقتراض عقود

 مع حد بدون و منها السحب و عليها الحصول و االجنبية و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النمراوى السيد جمال محمد -  34

 المحلية والبنوك المصارف مع التعامل او الشركة مديري تفويض في الحق له كذلك و الشان هذا في الكاملة الصالحيات كافة منحه

 او كل في يشاء من تفويض في الحق لسيادته كما  - ذكر ما بعض او كل في الصالحيات كافة في تخويلهم حق كذلك و واالجنبية

 عقود و للشركات االساسية االنظمة و التاسيس عقود علي التوقيع و الشركات تاسيس في الحق االدارة مجلس لرئيس.  ذكر ما بعض

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، للرقابة العامة الهيئة و لالستثمار العامة الهيئة امام التعديل

 الحق لسيادته كما التوثيق و العقاري الشهر مكاتب و المالية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  النمراوى السيد جمال محمد -  35

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في يشاء من تفويض في

 او مجتمعين المنتدب والعضو االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخولى الوهاب عبد مجدى بسام -  36

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

 التعامل صور وكافة حسابات وفتح ، وااليداع بالسحب والمصارف البنوك جمع مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال



 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

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ، ولصالحها الشركة بإسم ذلك وكل الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، عن التوقيع في وكذلك  ، والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 والتوثيق العقاري الشهر مأموريات جميع امام الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخولى الوهاب عبد مجدى بسام -  37

 والمشارطات العقود كافة وابرام ولغرضها الشركة باسم وغيرها المنقوالت او السيارات سواء والشراء البيع عقود على والتوقيع

 مرتباتهم وتحدد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما. باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

 علي التوقيع حق  االدارة مجلس لرئيس. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق لهما الشركة باسم ذلك وكل واجورهم

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، المحلية البنوك و المصارف لدي الضمانات و الرهن و االقتراض عقود

 بدون و منها السحب و عليها الحصول و االجنبية و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخولى الوهاب عبد مجدى بسام -  38

 والبنوك المصارف مع التعامل او الشركة مديري تفويض في الحق له كذلك و الشان هذا في الكاملة الصالحيات كافة منحه مع حد

 في يشاء من تفويض في الحق لسيادته كما  - ذكر ما بعض او كل في الصالحيات كافة في تخويلهم حق كذلك و واالجنبية المحلية

 للشركات االساسية االنظمة و التاسيس عقود علي التوقيع و الشركات تاسيس في الحق االدارة مجلس لرئيس.  ذكر ما بعض او كل

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، للرقابة العامة الهيئة و لالستثمار العامة الهيئة امام التعديل عقود و

 لسيادته كما التوثيق و العقاري الشهر مكاتب و المالية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الخولى الوهاب عبد مجدى بسام -  39

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في يشاء من تفويض في الحق

 منفردين او مجتمعين المنتدب والعضو االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على فرج على محمد -  40

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

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح ، وااليداع بالسحب والمصارف البنوك جمع مع والتعامل اشكالهم بكافة الخاص

 وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ، ولصالحها الشركة بإسم ذلك وكل الشيكات على والتوقيع والمصارف

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، عن التوقيع في وكذلك  ، والتجارية االذنية السندات كافة

 والتوقيع والتوثيق العقاري الشهر مأموريات جميع امام الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على فرج على محمد -  41

 والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام ولغرضها الشركة باسم وغيرها المنقوالت او السيارات سواء والشراء البيع عقود على

 واجورهم مرتباتهم وتحدد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما. باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي

 عقود علي التوقيع حق  االدارة مجلس لرئيس. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق لهما الشركة باسم ذلك وكل

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، المحلية البنوك و المصارف لدي الضمانات و الرهن و االقتراض

 منحه مع حد بدون و منها السحب و عليها الحصول و االجنبية و  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على فرج على محمد -  42

 المحلية والبنوك المصارف مع التعامل او الشركة مديري تفويض في الحق له كذلك و الشان هذا في الكاملة الصالحيات كافة

 او كل في يشاء من تفويض في الحق لسيادته كما  - ذكر ما بعض او كل في الصالحيات كافة في تخويلهم حق كذلك و واالجنبية

 عقود و للشركات االساسية االنظمة و التاسيس عقود علي التوقيع و الشركات تاسيس في الحق االدارة مجلس لرئيس.  ذكر ما بعض

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ، للرقابة العامة الهيئة و لالستثمار العامة الهيئة امام التعديل

 في الحق لسيادته كما التوثيق و العقاري الشهر مكاتب و المالية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  على فرج على محمد -  43

 1164   برقم    20200217:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في يشاء من تفويض

 معامالت علي والتوقيع االدارة حق يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الهلباوى عثمان جالل احمد -  44

 يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة

 والعضو اإلدارة مجلس ولرئيس منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وان مفوضين أو وكالء أو مديرين عدة

 تمثيل حق وله القانون قبل من لهم المخولة الصالحيات كافة في اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا المنتدب

 29   برقم    20200225:  تاريخ ، االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة أمام الشركة

 الخارج في أو مصر في الخاص والقطاع  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الهلباوى عثمان جالل احمد -  45

 الهيئات كافه أمام الشركة وتمثيل الشركة باسم الحسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل في الحق وله

 العمل عقود علي والتوقيع عليهم الجزاءات وتوقيع رواتبهم وتحديد الموظفين تعيين من واإلدارية الفنية النواحي وكافة واألفراد

 والتوقيع الضمان وخطابات الحسابات وفتح البنوك أمام العقود علي التوقيع وحق العمل مصلحه تتطلبها التي الفنية التعديالت وإدخال

 29   برقم    20200225:  تاريخ ، الشركة باسم االعتمادات وفتح االئتمانية والتسهيالت الشيكات علي



 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

 االقتراض عقود علي التوقيع حق وله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الهلباوى عثمان جالل احمد -  46

 تفويض او توكيل في الحق وله,  ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والسيارات والمنقوالت والعقارات الشركة أصول وبيع والرهن

 29   برقم    20200225:  تاريخ ، سبق ما بعض أو كل في الغير

 الشركة معامالت علي والتوقيع االدارة حق يملك  ادارة مجلس رئيس ئبنا  مساهمة شركة  حسين ابراهيم محمد محمد -  47

 عدة يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 والعضو اإلدارة مجلس ولرئيس منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وان مفوضين أو وكالء أو مديرين

 تمثيل حق وله القانون قبل من لهم المخولة الصالحيات كافة في اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا المنتدب

 29   برقم    20200225:  تاريخ ، االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة أمام الشركة

 في الحق وله الخارج في أو مصر في الخاص والقطاع  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حسين ابراهيم محمد محمد -  48

 وكافة واألفراد الهيئات كافه أمام الشركة وتمثيل الشركة باسم الحسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 التعديالت وإدخال العمل عقود علي والتوقيع عليهم الجزاءات وتوقيع رواتبهم وتحديد الموظفين تعيين من واإلدارية الفنية النواحي

 الشيكات علي والتوقيع الضمان وخطابات الحسابات وفتح البنوك أمام العقود علي التوقيع وحق العمل مصلحه تتطلبها التي الفنية

 29   برقم    20200225:  تاريخ ، لشركةا باسم االعتمادات وفتح االئتمانية والتسهيالت

 وبيع والرهن االقتراض عقود علي التوقيع حق وله  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حسين ابراهيم محمد محمد -  49

 كل في الغير تفويض او توكيل في الحق وله,  ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والسيارات والمنقوالت والعقارات الشركة أصول

 29   برقم    20200225:  تاريخ ، سبق ما بعض أو

 وتعهداتها الشركة معامالت علي والتوقيع االدارة حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر الشناوي عثمان علي -  50

 أو مديرين عدة عيني أن في الحق اإلدارة ولمجلس اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع مفوض شخص كل

 منفردا المنتدب والعضو اإلدارة مجلس ولرئيس منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وان مفوضين أو وكالء

 كافة أمام الشركة تمثيل حق وله القانون قبل من لهم المخولة الصالحيات كافة في اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق

 29   برقم    20200225:  تاريخ ، االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 في الحق وله الخارج في أو مصر في الخاص والقطاع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر الشناوي عثمان علي -  51

 وكافة واألفراد الهيئات كافه أمام الشركة وتمثيل الشركة باسم الحسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 التعديالت وإدخال العمل عقود علي والتوقيع عليهم الجزاءات وتوقيع رواتبهم وتحديد الموظفين تعيين من واإلدارية الفنية النواحي

 الشيكات علي والتوقيع الضمان وخطابات الحسابات وفتح البنوك أمام العقود علي التوقيع وحق العمل مصلحه تتطلبها التي الفنية

 29   برقم    20200225:  تاريخ ، الشركة باسم االعتمادات وفتح االئتمانية والتسهيالت

 أصول وبيع والرهن االقتراض عقود علي التوقيع حق وله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عمر الشناوي عثمان علي -  52

 بعض أو كل في الغير تفويض او توكيل في الحق وله,  ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والسيارات والمنقوالت والعقارات الشركة

 29   برقم    20200225:  تاريخ ، سبق ما

 الشركة معامالت علي والتوقيع االدارة حق يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم السيد رجب المنصف عبد -  53

 عدة يعين أن في الحق اإلدارة ولمجلس اإلدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 والعضو اإلدارة مجلس ولرئيس منفردين أو مجتمعين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وان مفوضين أو وكالء أو مديرين

 تمثيل حق وله القانون قبل من لهم المخولة الصالحيات كافة في اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا المنتدب

 29   برقم    20200225:  تاريخ ، االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة أمام الشركة

 الحق وله الخارج في أو مصر في الخاص والقطاع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم السيد رجب المنصف عبد -  54

 واألفراد الهيئات كافه أمام الشركة وتمثيل الشركة باسم الحسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل في

 وإدخال العمل عقود علي والتوقيع عليهم الجزاءات وتوقيع رواتبهم وتحديد الموظفين تعيين من واإلدارية الفنية النواحي وكافة

 علي والتوقيع الضمان وخطابات الحسابات وفتح البنوك أمام العقود علي التوقيع وحق العمل مصلحه تتطلبها التي الفنية التعديالت

 29   برقم    20200225:  تاريخ ، الشركة باسم االعتمادات وفتح االئتمانية والتسهيالت الشيكات



 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

 وبيع والرهن االقتراض عقود علي التوقيع حق وله  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم السيد رجب المنصف عبد -  55

 كل في الغير تفويض او توكيل في الحق وله,  ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والسيارات والمنقوالت والعقارات الشركة أصول

 29   برقم    20200225:  تاريخ ، سبق ما بعض أو

   ــــــــــــــــــــــ  

   ودالعق   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20200223:  تاريخ ، 171  2025/2/16 حتى سارى  الغمرى الغريب سعد فكيه لصاحبها الغمرى الغريب سعد فكيه -  1

 858   برقم

:  تاريخ ، 171  2025/2/16 حتى سارى  الغمرى الغريب سعد فكيه لصاحبها االسمنتى البالط للطوب الدقهلية -  2

 858   برقم    20200223

:  تاريخ ، 171  2025/2/16 حتى سارى  الغمرى الغريب سعد فكيه لصاحبها االسمنتى والطوب للبالط الدقهلية -  3

 858   برقم    20200223

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20200225:  تاريخ ، 181    بسيطة توصية( شركاه و العباسى الفتوح ابو شكرى)االعالف و للمركزات فود سوبر اصبح -  1

 1254   برقم

 1254   برقم    20200225:  تاريخ ، 181(     وشركاه العباسى الفتوح ابو شكرى)  الداجنى لالنتاج الصفا شركة -  2

 1254   برقم    20200225:  تاريخ ، 181(     وشريكيه العباسى الفتوح ابو شكرى)  الداجنى لالنتاج الصفا -  3

 1254   برقم    20200225:  تاريخ ، 181    وشركاه العباسى الفتوح ابو شكرى فود سوبر -  4

 1254   برقم    20200225:  تاريخ ، 182(    وشريكيه العباسى ابوالفتوح شكرى) الداجنى لالنتاج الصفا -  5



 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

 1254   برقم    20200225:  تاريخ ، 183(    وشريكيه العباسى ابوالفتوح شكرى) الداجنى لالنتاج الصفا -  6

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


