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 قيود أفراد    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

منشأه محمود حسني ابراهيم محمود أبو العزم لصاحبها ) محمود حسني ابراهيم محمود أبو العزم (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  1

مصنع لتصنيع المواد الغذائيه واضافات االعالف مع  عن _ اقامه وتشغيل 1503برقم  20200817، قيد فى  100000.000

مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، بجهة : 

 ( بالمرحله االولي بالمنطقه الصناعيه بجمصه _ جمصه A( بلوك ) 36القطعه رقم )

لصاحبها )ايمن محمد عدنان كامل(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   Sleep Careصنيع المراتب الفايبر والمفروشات سليب كير لت -  2

مع مراعاة  -عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المراتب الفايبر والمفروشات 1511برقم  20200818، قيد فى  100000.000

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

 -مدينة دمياط الجديده -المنطقة الصناعية االولى  - 11بلوك  - 6

منشاه محمد ربيع فتحي عبد الرحمن محمد لصاحبها )محمد ربيع فتحي عبد الرحمن محمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه مع مراعاة احكام القوانين  1544برقم  20200830فى ، قيد  500000.000

واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المنطقه الصناعيه ـ 

 جمصه ـأ ( ـ بلوك )ج( ـ المرحله الثانيه ـ \12القطعه رقم )

منشاةرضا محمد عبدالفتاح محمد عبدالعال لصاحبها )رضا محمد عبدالفتاح محمد عبدالعال(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

مع مراعاة   -اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزة والمفروشات-عن  1495برقم  20200813، قيد فى  500000.000

-ق57رات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : أحكام القوانين واللوائح والقرا

 ---الدقهليه-مركز طلخا-شارع غنام

، قيد فى  100000.000منشاه علي محمد شعبان علي لصاحبها )علي محمد شعبان علي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

شغيل مصنع لتصنيع وحفظ الخضروات واالسماك مع مراعاة احكام القوانين واللوائح عن اقامه وت 1529برقم  20200826

والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : المنطقه الصناعيه بجمصه ـ 

 ( بالمرحله الثانيه ـ جمصه ـ27-26-25القطع ارقام)

محمد المتولي الجلده لصاحبها ) السعيد محمد محمد المتولي الجلده (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   منشاه السعيد محمد -  6

عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع ريدارتيرات تبريد السيارات مع  1530برقم  20200826، قيد فى  100000.000

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

 ( ـ بلوك )ز( ـ بالمرحله الرابعه ـ جمصه ـ4المنطقه الصناعيه بجمصه ـ القطعه رقم )

، قيد  20000.000البنيان للتدريب لصاحبها ) محمد محمد عبد المقصود عبد الحميد الحمراوي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

: ـ انشاء واداره مراكز التدريب العداد  2017لسنه  72عن نشاط من داخل قانون االستثمار رقم  1547برقم  20200831فى 

: ـ اقامه وتشغيل مركز تدريب  2017لسنه  72الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات . نشاط من خارج قانون االستثمار رقم 

الموهوبين . مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لالنشطه الوارده  وتنميه مهارات وقدرات االطفال ورعايه

بقانون االستثمار . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة 

 زق ـ بجوار مسجد علي بن ابي طالب ـ البرلس ـسعد عبد الفتاح ر \لمباشرة نشاطها ، بجهة : تل الحدادين ـ بملك 

نشاط من داخل -عن  1514برقم  20200819، قيد فى  20000.000، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Kids skillsكيدز سكيلز  -  8

نشاط من -تانشاء واداره مراكز التدريب العداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلوما-:2017لسنه 72قانون االستثماررقم 

اقامه وتشغيل واداره مركز تدريب لتنميه مهارات وقدرات االطفال ورعايه الموهوبين -:2017لسنه 72خارج قانون االستثمار رقم

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح -مع االلتزام بافراد حسابات مستقله ومركز مالي مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار 

-الدور االرضي المرتفع -3ريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، بجهة : رقموالقرارات السا

 -اول المنصوره -تقسيم ساميه الجمل -ش الفاروق عمر
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 ، قيد فى 20000.000لصاحبها)ابراهيم محمد الرفاعي محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   CRAZY IDEAكريزي أيديا  -  9

 -عن أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها . 1484برقم  20200810

إنتاج  -أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها . 

 -إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .  -المختلفة من صوت وصورة وبيانات . المحتوي اإللكتروني بصوره 

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

 المنصوره-شارع المطافي من شارع عبد السالم عارف-2اليبرج الد-التوصيف والتصميم ، بجهة : شقه بالدور السابع

، قيد فى  20000.000لصاحبها)ابراهيم محمد الرفاعي محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   CRAZY IDEAكريزي أيديا  -  10

التصاالت وخدمات ا -تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات  -عن لشبكات نقل وتداول البيانات  1484برقم  20200810

 االنترنت

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية  -

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار  -ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.

إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد  -بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون الصناعية

 المنصوره-شارع المطافي من شارع عبد السالم عارف-2برج الدالي-الباحثين ومراكز ، بجهة : شقه بالدور السابع

، قيد فى  20000.000د الرفاعي محمود(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  لصاحبها)ابراهيم محم CRAZY IDEAكريزي أيديا  -  11

 عن نقل تكنولوجيا المعلومات  1484برقم  20200810

األنشطة المتعلقة  -إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. -

بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.مع 

رارات السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : مراعاة أحكام القوانين واللوائح والق

 المنصوره-شارع المطافي من شارع عبد السالم عارف-2برج الدالي-شقه بالدور السابع

 500000.000رأس ماله ،   منشاه محمد السيد احمد احمد سعد هللا لصاحبها)محمد السيد احمد احمد سعد هللا(  ، تاجر فرد ، -  12

عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المالبس الجاهزه والمفروشات مع مراعاه احكام القوانين  1486برقم  20200811، قيد فى 

الدور -شارع غنام-ق66واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، بجهة : 

 المنصوره-الدقهليه-لخاط-االرضي

لصاحبها)عالء الدين عبد المنعم عبد الفتاح محمد احمد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  elemy cupsاكواب االيمي  -  13

مع مراعاه احكام القوانين -عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع االكواب الورقيه  1489برقم  20200811، قيد فى  500000.000

-ش علي حسين-7الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، بجهة : رقم واللوائح والقرارات

 ثان المنصوره-حي االشجار

، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Vision Academy for Training and Developmentأكاديمية رؤية للتدريب  -  14

 2017لسنه 72أغراض من قانون االستثمار عن  1510برقم  20200818، قيد فى  4000.000

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات  -إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات  -

 2017لسنه  72أغراض من خارج قانون االستثمار-المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها.

مع عدم تمتع األنشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الواردة بقانون -إدارة مراكز التدريب للموارد البشرية إنشاء و -

مع التزام الشركة بإفراد حسابات ماليه مستقله ومركز مالي مستقل ، بجهة : شارع صيدليه الشركات  -2017لسنه 72االستثمار 

 -دسوق-فوق مسجد عسكر

، تاجر فرد ، رأس ماله ،    Vision Academy for Training and Developmentمية رؤية للتدريب أكادي -  15

وفى حاله عدم التزام الشركة بهذا الشرط  -عن لألنشطة الواردة بقانون االستثمار. 1510برقم  20200818، قيد فى  4000.000

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية -  2017لسنه72يسقط حقها في المزايا والحوافر الواردة بقانون االستثمار 

-وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها . ، بجهة : شارع صيدليه الشركات فوق مسجد عسكر

 -دسوق
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، قيد فى  100000.000اله ،  منشأه ماجد حمدي ماجد فرج لصاحبها )ماجد حمدي ماجد فرج (  ، تاجر فرد ، رأس م -  16

عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع ماكينات تعبئه وتغليف مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  1539برقم  20200827

( ـ بلوك )ب( ـ بالمرحله 10السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : القطعه رقم )

 رابعه ـ بالمنطقه الصناعيه بجمصه ـ جمصه ـال

، قيد فى  100000.000الدولية لالكواب الورقية لصاحبها )احمد عبدهللا ابراهيم السيد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  17

قرارات مع مراعاة احكام القوانين واللوائح وال -عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع االكواب الورقيه  1520برقم  20200824

 -طلخا  -ش انور االفندى  99السارية وعلى المنشأة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 قيود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

معدات الطبية والكيماويات الطبية والكواشف تجارة وتوزيع األدوية واألجهزة وال-شركة  ،     Kepler powerكيبلر باور  -  1

دير التص-المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة .-صيانة األجهزة والمعدات الطبية وخدمات مابعد البيع.-والمستلزمات الطبية 

جارية، وال ينشئ تأسيس في شان تنظيم اعمال الوكالة الت 1982لسنه 120تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم -والتوكيالت التجارية .

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

تجارة وتوزيع األدوية -، عن  1513برقم  20200818،قيدت فى  500000.000بأحكام القوانين المنظمة لهذا   ،رأس مالها   

صيانة األجهزة والمعدات الطبية وخدمات مابعد -ات الطبية والكيماويات الطبية والكواشف والمستلزمات الطبية واألجهزة والمعد

لسنه 120تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم -التصدير والتوكيالت التجارية .-المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة .-البيع.

ية، وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إال بعد الحصول على في شان تنظيم اعمال الوكالة التجار 1982

الدور الثامن -115التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا ، بجهة : رقم

 -هاول المنصور-متفرع من شارع الجيش مدينه مبارك-ناصيه ش طه شوقي الباز-علوي

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا وعلى األخص تجارة -شركة  ،  الغرض.   Kepler powerكيبلر باور  -  2

وتوزيع وبيع وتأجير وصيانة ماكينات التصوير وأجهزة الفاكس ومستلزماتهم وقطع الغيار واألحبار وورق التصوير) وذلك فيما عدا 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و  -ريدات العمومية.التأجير التمويلى ( .التو

 النماذج و الرسوم الصناعية .

 إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية. -

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به -، عن الغرض. 1513برقم  20200818،قيدت فى  500000.000،رأس مالها      -

قانونا وعلى األخص تجارة وتوزيع وبيع وتأجير وصيانة ماكينات التصوير وأجهزة الفاكس ومستلزماتهم وقطع الغيار واألحبار 

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية  -يدات العمومية.وورق التصوير) وذلك فيما عدا التأجير التمويلى ( .التور

 الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .

 إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية. -

 -اول المنصوره-متفرع من شارع الجيش مدينه مبارك-ناصيه ش طه شوقي الباز-دور الثامن علويال-115، بجهة : رقم -

شركة  ،  اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و    Kepler powerكيبلر باور  -  3

مشروعات البحث والتطوير  -شمل ذلك االذاعه والتليفزيوناالقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه والي

العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.)  مع مراعاه 

 (2003لسنه  64قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات   ،رأس مالها    -باحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد ال -

، عن اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه  1513برقم  20200818،قيدت فى  500000.000
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البحث  مشروعات -واليشمل ذلك االذاعه والتليفزيون والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنيه

والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.)  مع 

 (2003لسنه  64مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

إنشاء وإدارة مراكز االستشارات ، بجهة :  -اد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعد -

 -اول المنصوره-متفرع من شارع الجيش مدينه مبارك-ناصيه ش طه شوقي الباز-الدور الثامن علوي-115رقم

حاضنات  -واالتصاالت وتطويرها.شركة  ،  والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات    Kepler powerكيبلر باور  -  4

األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى  -األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال.

تقديم االستشارات)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات -رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.

الدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيادة رأس المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات و

، عن  1513برقم  20200818،قيدت فى  500000.000العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص   ،رأس مالها   

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

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

دة رأس والدراسات المتعلقة بالتقييم بمناسبة زيا تقديم االستشارات)فيما عدا االستشارات القانونية واالستشارات-والثقافي والفني.

المال واالستحواذ وكذا االستشارات المالية عن األوراق المالية ألنشطة الشركات العاملة في مجال األوراق المالية المنصوص ، 

 -منصورهاول ال-متفرع من شارع الجيش مدينه مبارك-ناصيه ش طه شوقي الباز-الدور الثامن علوي-115بجهة : رقم

ويجوز للشركة أن -من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية( 27شركة  ،  عليها في المادة    Kepler powerكيبلر باور  -  5

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

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

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

 الالزمة لمباشرة نشاطها.  

من قانون سوق رأس المال  27، عن عليها في المادة  1513برقم  20200818،قيدت فى  500000.000ا   ،رأس ماله  

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

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

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

-ناصيه ش طه شوقي الباز-الدور الثامن علوي-115الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : رقم

 -اول المنصوره-متفرع من شارع الجيش مدينه مبارك

استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله -سيدكو الستصالح واستزراع االراضي   شركة  ،    -  6

تين ان تكون االراضي مخصصه الغراض االستصالح لالستزراع واستزراع االراضي المستصلحه ويشترط في هاتين الحال

واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه في االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس 

بأي ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك -2008لسنه 356وقرار رئيس الجمهوريه رقم  2007لسنه350الوزراء رقم

،قيدت فى  5000000.000وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي   ،رأس مالها   

استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله لالستزراع واستزراع االراضي -، عن  1481برقم  20200810

ين ان تكون االراضي مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري المستصلحه ويشترط في هاتين الحالت

وقرار  2007لسنه350الحديثه في االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم

أي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك ب-2008لسنه 356رئيس الجمهوريه رقم 

 اول المنصوره-حي الجامعه-حوض الزعفران-الدور السادس-ش مكه-8التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي ، بجهة : رقم

سيدكو الستصالح واستزراع االراضي   شركة  ،  قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها  -  7

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

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

، عن قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز  1481رقم ب 20200810،قيدت فى  5000000.000

 نلها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القواني

الدور -ش مكه-8تراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : رقمواللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة ال

 اول المنصوره-حي الجامعه-حوض الزعفران-السادس
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شركة  ،      Master Accredited for Genral Trading Contractingماستر المعتمده للتجارة العامة والمقاوالت  -  8

ت اعمال مقاوال-التوريدات العمومية -العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا التجارة  -المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة 

 اعماالت مقاوالت المنازل الذكيه)سمارت هوم(.-الكهروميكانكيا والكهرباء وتوريد وتركيب معدات واجهزه كهروميكانيكا وكهرباء 

مقاوالت -ديثه المرتبطه بالمبانى الذكيه والمدن الذكيه توريد وتركيب االنظمه الح-توريد وتركيب االلياف والمقسمات الضوئيه 

 200000.000التشطيبات والديكور .االستثمار العقارى .توريد و تركيب االجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل   ،رأس مالها   

ة والتوزيع فيما هو مسموح به التجارة العام -، عن المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة  1521برقم  20200824،قيدت فى 

-اعمال مقاوالت الكهروميكانكيا والكهرباء وتوريد وتركيب معدات واجهزه كهروميكانيكا وكهرباء -التوريدات العمومية -قانونا 

 اعماالت مقاوالت المنازل الذكيه)سمارت هوم(.

مقاوالت -توريد وتركيب االنظمه الحديثه المرتبطه بالمبانى الذكيه والمدن الذكيه -توريد وتركيب االلياف والمقسمات الضوئيه 

رض أ -التشطيبات والديكور .االستثمار العقارى .توريد و تركيب االجهزة االلكترونية للمنشات من الداخل ، بجهة : ش عتمان 

 -شربين  -بندر شربين  -يك غنيم مقابل معرض سيرام -الزينى 

حسن عبد الوهاب محمد عيسي وشركاه   شركة  ،  _ استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله  -  9

لالستزراع واستزراع االراضي المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصه الغراض االستصالح 

تستخدم طرق الري الحديثه في االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس واالستزراع وان 

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه  2008لسنه  356وقرار رئيس الجمهوريه  2007لسنه  350الوزراء رقم 

 20200819،قيدت فى  1104000.000مباشره نشاطها   ،رأس مالها   وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه ل

، عن _ استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله لالستزراع واستزراع االراضي المستصلحه  1516برقم 

 م طرق الري الحديثه فيويشترط في هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخد

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

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص  2008لسنه  356الجمهوريه 

 ه نشاطها ، بجهة : الدور األرضي _ بملك / محمود بسيوني يوسف بسيوني _ العباسيه _ كفر سعدالالزمه لمباشر

االستيراد والتصدير -المقاوالت العامة والمتخصصه والمتكامله-شركه ال صيام جروب للتنميه العقاريه   شركة  ،   -  10

فى شان سجل المستوردين  1982لسنه 121والقانون رقم 1982لسنه 120تلتزم الشركه باحكام القانون رقم -والتوكيالت التجارية

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

تاجير و اقامة الوحدات  شراء و بيع و-لمزاولة غرضها من الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

،  1493برقم  20200813،قيدت فى  15000000.000اقامه وتشغيل   ،رأس مالها   -االدارية و السكنية و الفندقية و التجاريه .

ه لسن120تلتزم الشركه باحكام القانون رقم -االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية-المقاوالت العامة والمتخصصه والمتكامله-عن 

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

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

اقامه وتشغيل ، بجهة : -و تاجير و اقامة الوحدات االدارية و السكنية و الفندقية و التجاريه . شراء و بيع-المنظمة لهذا الغرض 

 -مدينه دمياط الجديده  -( 1مكتب رقم ) 123المنطقه المركزيه قطعه رقم 

امة إق-ين السياراتاقامة وتشغيل وادارة محطات تمو-شركه ال صيام جروب للتنميه العقاريه   شركة  ،  المالهى الترفيهيه -  11

اقامه وتشغيل المخابز -(0وتنظيم المعارض عدا المعارض السياحيه)بشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة

مبانى تقديم خدمات النظافة لل-اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى (-االليه

ويجوز للشركة أن تكون لها -اقامة وتشغيل المطاعم والكافيهات-اقامة وتشغيل النوادى االجتماعية-اعمال الديكور-ات .والمنش

،  1493برقم  20200813،قيدت فى  15000000.000مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

إقامة وتنظيم المعارض عدا المعارض السياحيه)بشرط -تموين السيارات اقامة وتشغيل وادارة محطات-عن المالهى الترفيهيه

اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات -اقامه وتشغيل المخابز االليه-(0استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة

نوادى اقامة وتشغيل ال-اعمال الديكور-لمنشات .تقديم خدمات النظافة للمبانى وا-التعليمية)فيما ال يجاوز مرحلة التعليم الثانوى (

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات ، -اقامة وتشغيل المطاعم والكافيهات-االجتماعية

 -مدينه دمياط الجديده  -( 1مكتب رقم ) 123بجهة : المنطقه المركزيه قطعه رقم 

للتنميه العقاريه   شركة  ،  وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق شركه ال صيام جروب  -  12

غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون 
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انين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القو

 لمباشرة نشاطها.  

، عن وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي  1493برقم  20200813،قيدت فى  15000000.000،رأس مالها     

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

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

 -مدينه دمياط الجديده  -( 1مكتب رقم ) 123التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : المنطقه المركزيه قطعه رقم 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئه -شركة  ،     ALHASHEM COSMETICSالهاشم لمستحضرات التجميل   -  13

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع -وتغليف مستحضرات التجميل ومستلزمات العنايه الشخصيه

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

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

 50000.000السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.    ،رأس مالها   واللوائح والقرارات 

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع وخلط وتعبئه وتغليف مستحضرات التجميل ومستلزمات -، عن  1480برقم  20200809،قيدت فى 

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

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

وانين واللوائح والقرارات السارية وعلى تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام الق

 ش ابو الحسن القديم-مركز بلقاس-الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : الستاموني

مع مراعاة -احمد محسن عباس الطيب وشريكته   شركة  ،  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع االحذيه والشنط بكافه انواعهما -  14

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

مع -، عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع االحذيه والشنط بكافه انواعهما 1515برقم  20200819،قيدت فى  500000.000

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

 --طلخا-الدقهليه-طلخا-شارع غنام-الدر االرضي-ق20

شركة  ،   اقامه وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية    Queue up Soulutionsكيو اب سولوشنز  -  15

 التوريدات العمومية -تجاره العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا ال-والتدريب عن بعد 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي  -ادارة المشروعات عدا االدارة الفندقية -الحاق العمالة المصريه للعمل بالداخل 

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

،قيدت فى  250000.000الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها   ،رأس مالها   

ه العامه التجار-، عن اقامه وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد البشرية والتدريب عن بعد  1533برقم  20200826

 التوريدات العمومية -والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي  -ادارة المشروعات عدا االدارة الفندقية -الحاق العمالة المصريه للعمل بالداخل 

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

من شارع محمد العدوى  -شارع االيمان  7الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها ، بجهة : 

 -اول المنصوره  -حى الجامعه  -الدور االول علوى  -

ة  ،  وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام شرك   Queue up Soulutionsكيو اب سولوشنز  -  16

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

ته التنفيذية. مع مراعاة ، عن وذلك طبقاً ألحكام القانون والئح 1533برقم  20200826،قيدت فى  250000.000،رأس مالها     

 7احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

 -اول المنصوره  -حى الجامعه  -الدور االول علوى  -من شارع محمد العدوى  -شارع االيمان 

-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .-تجارة وتوزيع االعالف.-شركة  ،  الزغبي لالستيراد والتجاره    -  17

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية.-التوريدات العمومية.

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  1982لسنه 121والقانون رقم1982لسنه  120تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

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



 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

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

التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح -تجارة وتوزيع االعالف.-، عن  1494برقم  20200813،قيدت فى  2000000.000

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية.-التوريدات العمومية.-به قانونا .

فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  1982لسنه 121والقانون رقم1982لسنه  120تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

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

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو ، بجهة : كفر أبو -الجهات المختصة وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض 

 -دسوق -كفر الشيخ  -طريق دسوق  -زياده 

الزغبي لالستيراد والتجاره   شركة  ،  تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها  -  18

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

حكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على بها وذلك طبقاً أل

 كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  

، عن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها  1494برقم  20200813،قيدت فى  2000000.000،رأس مالها     

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

رات االهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقر

لشيخ كفر ا -طريق دسوق  -ة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : كفر أبو زياده السارية وعلى الشرك

 -دسوق -

اقامه وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنميه الموارد -شركة  ،     FUTURE SUNفيوتشر صن للتدريب وتنميه المهارات   -  19

شارات القانونيه واالستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال تقديم االستشارات)فيما عدا االست-البشريه

واالستحواذ وكذا االستشارات الماليه عن االوراق الماليه النشطه الشركات العامله في مجال االوراق الماليه المنصوص عليها في 

ويجوز للشركة أن -دراسات الجدوي ودراسات تنمويه بشريه واداريهمن قانون سوق راس المال والئحته التنفيذيه(واعداد  27الماده 

 1482برقم  20200810،قيدت فى  19000.000تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات   ،رأس مالها   

ارات تشارات القانونيه واالستشتقديم االستشارات)فيما عدا االس-اقامه وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنميه الموارد البشريه-، عن 

والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه زياده راس المال واالستحواذ وكذا االستشارات الماليه عن االوراق الماليه النشطه الشركات 

دراسات  من قانون سوق راس المال والئحته التنفيذيه(واعداد 27العامله في مجال االوراق الماليه المنصوص عليها في الماده 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات ، بجهة -الجدوي ودراسات تنمويه بشريه واداريه

 شربين-قريه الحصص-: ملك/مواهب عبد الغني حسن

بأعمالها أو التي قد  شركة  ،  وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة   FUTURE SUNفيوتشر صن للتدريب وتنميه المهارات   -  20

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

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

، عن وغيرها التي تزاول  1482برقم  20200810،قيدت فى  19000.000التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

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

ذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى أو تشتريها أو تلحقها بها و

 شربين-قريه الحصص-الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ملك/مواهب عبد الغني حسن

مه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكيه مع مراعاة احكام رمزي محمد رشدي حامد و شريكه   شركة  ،   اقا -  21

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

يه مع مراعاة احكام ، عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيك 1524برقم  20200825،قيدت فى  300000.000

بد ع \القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : منزل 

 اللطيف عبد الصبور ـ مقابل نادي المعصرة ـ قريه المعصرة ـ بلقاس ـ

شركة  ،  فقط    Master Accredited for Genral Trading Contractingماستر المعتمده للتجارة العامة والمقاوالت  -  22

 توريد و تركيب معدات السالمه واطفاء -البوابات االلكترونية) والصيانة المتنقلة لما سبق. -اجهزه االنذار  -من (كاميرات المراقبة 

 الحريق واالنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق.

 التصدير والتوكيالت التجارية.-2003لسنه 64الدفاع واالنتاج الحربى رقم  مع مراعاة قرار وزير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 1982لسنه 120تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

،قيدت فى  200000.000   مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها   ،رأس مالها

 -البوابات االلكترونية) والصيانة المتنقلة لما سبق. -اجهزه االنذار  -، عن فقط من (كاميرات المراقبة  1521برقم  20200824

 توريد و تركيب معدات السالمه واطفاء الحريق واالنظمة الكهروميكانيكية والصيانة المتنقلة لما سبق.

 التصدير والتوكيالت التجارية.-2003لسنه 64دفاع واالنتاج الحربى رقم مع مراعاة قرار وزير ال

في شان تنظيم اعمال الوكالة التجارية، وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في 1982لسنه 120تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم 

مقابل معرض  -أرض الزينى  -ن مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة لمزاولة غرضها ، بجهة : ش عتما

 -شربين  -بندر شربين  -سيراميك غنيم 

شركة  ،  من    Master Accredited for Genral Trading Contractingماستر المعتمده للتجارة العامة والمقاوالت  -  23

 الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

السريعة والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من انشاء الطرق الحرة و

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام  كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو

، عن من الجهات المختصة وبما  1521برقم  20200824،قيدت فى  200000.000القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

 ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

السريعة والرئيسية وادارتها واستغاللها وصيانتها ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من انشاء الطرق الحرة و

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

تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام  كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو

 -شربين  -بندر شربين  -مقابل معرض سيراميك غنيم  -أرض الزينى  -القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : ش عتمان 

شركة  ،     Master Accredited for Genral Trading Contractingماستر المعتمده للتجارة العامة والمقاوالت  -  24

 السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  

الحصول على كافة التراخيص  ، عن السارية وعلى الشركة 1521برقم  20200824،قيدت فى  200000.000،رأس مالها     

 -شربين  -بندر شربين  -مقابل معرض سيراميك غنيم  -أرض الزينى  -الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : ش عتمان 

-تخطيط واقامه المدن العمرانيه الجديده-االستثمار والتسويق العقاري.-شركة  ،      Babylonبابيلون للتنميه العمرانيه   -  25

ر شراء وبيع وتاجي-المقاوالت العامه والمتخصصه والمتكامله-قامه المناطق العمرانيه وتجهيزها بجميع المرافق والخدماتتخطيط وا

وامتالك االراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه 

-التجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او ادارتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغيرالمباني والوحدات السكنيه و

االستثمار والتسويق -، عن  1479برقم  20200809،قيدت فى  150000000.000التجاره العامه والتوزيع   ،رأس مالها   

 المقاوالت-اقامه المناطق العمرانيه وتجهيزها بجميع المرافق والخدماتتخطيط و-تخطيط واقامه المدن العمرانيه الجديده-العقاري.

شراء وبيع وتاجير وامتالك االراضي بهدف تقسيمها وتخطيطها ومدها بالمرافق واعدادها للبناء او -العامه والمتخصصه والمتكامله

والتجاريه واالداريه والترفيهيه لتمليكها او تاجيرها او بيعها بحالتها او بعد اقامه المنشات عليها واقامه المباني والوحدات السكنيه 

-الحي الرابع -المجاوره الثالثه-63/56التجاره العامه والتوزيع ، بجهة : القطعه رقم-ادارتها او استغاللها لحسابها او لحساب الغير

 مدينه دمياط الجديده

االستيراد والتصدير -التوريدات العموميه-مسموح به قانونا شركة  ،  فيما هو   Babylonبابيلون للتنميه العمرانيه   -  26

في شان سجل المستوردين  1982لسنه 121والقانون رقم1982لسنه120تلتزم الشركه باحكام القانون رقم -والتوكيالت التجاريه

ي التراخيص الالزمه وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه,وال ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها اال بعد الحصول عل

اقامه وتشغيل واداره المدارس وتقديم -لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما اليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض

،قيدت فى  150000000.000اقامه وتشغيل المستشفيات المتخصصه او المتكامله   ،رأس مالها   -الخدمات التعليميه

زم تلت-االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه-التوريدات العموميه-ن فيما هو مسموح به قانونا، ع 1479برقم  20200809

في شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله  1982لسنه 121والقانون رقم1982لسنه120الشركه باحكام القانون رقم 

الحصول علي التراخيص الالزمه لمزاوله غرضها من التجاريه,وال ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها اال بعد 



 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

اقامه -اقامه وتشغيل واداره المدارس وتقديم الخدمات التعليميه-الجهات المختصه وبما اليخل باحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض

 مدينه دمياط الجديده-بع الحي الرا-المجاوره الثالثه-63/56وتشغيل المستشفيات المتخصصه او المتكامله ، بجهة : القطعه رقم

اقامه او تشغيل واداره -شركة  ،  او العامه وما تضمه من انشطه عالجيه او طبيه   Babylonبابيلون للتنميه العمرانيه   -  27

اقامه وتشغيل واداره وصيانه محطات الصرف -وصيانه محطات تحليه وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها وخطوط نقلها 

انشاء او -انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسيه وادارتها واستغاللها وصيانتها-صرف الصناعي والتنقيه وتوصيالتهاالصحي او ال

يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي -اداره وتشغيل الموالت التجاريه

برقم  20200809،قيدت فى  150000000.000تعاونها على تحقيق   ،رأس مالها   تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد 

اقامه او تشغيل واداره وصيانه محطات تحليه وتكرير مياه الشرب -، عن او العامه وما تضمه من انشطه عالجيه او طبيه 1479

و الصرف الصناعي والتنقيه اقامه وتشغيل واداره وصيانه محطات الصرف الصحي ا-وشبكات توزيعها وخطوط نقلها 

يجوز -انشاء او اداره وتشغيل الموالت التجاريه-انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسيه وادارتها واستغاللها وصيانتها-وتوصيالتها

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

 مدينه دمياط الجديده-الحي الرابع -المجاوره الثالثه-63/56تعاونها على تحقيق ، بجهة : القطعه رقم

شركة  ،  غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات    Babylonبابيلون للتنميه العمرانيه   -  28

حكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً أل

،قيدت فى  150000000.000وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

في الهيئات السالفة أو تشتريها أو ، عن غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج  1479برقم  20200809

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

مدينه دمياط -الحي الرابع -المجاوره الثالثه-63/56الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : القطعه رقم

 الجديده

مع مراعاة احكام القوانين -اقامه وتشغيل مصنع للحفر علي الزجاج-دعاء احمد محمود ابراهيم طبل وشركاها   شركة  ،   -  29

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

مع مراعاة احكام القوانين -اقامه وتشغيل مصنع للحفر علي الزجاج-، عن  1512برقم  20200818فى ،قيدت  300000.000

-(13واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : القطعه رقم)

 -بالمنطقه الصناعيه بجمصه-بالمرحله الرابعه-بلوك)ز(

الشحن والتوصيل لنقل البضائع والطلبات فيما عدا النقل السياحي)وال يتم مزاوله نشاط النقل -شركة  ،     24AMايه ام 24 -  30

البري للبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او خارجه اال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمه 

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه -م النقل البري الداخلي والدولي(بمزاوله النشاط من جهاز تنظي

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

الشحن والتوصيل لنقل البضائع -، عن  1532برقم  20200826،قيدت فى  300000.000لها أن تندمج   ،رأس مالها   

والطلبات فيما عدا النقل السياحي)وال يتم مزاوله نشاط النقل البري للبضائع والمهمات وخدمات النقل داخل القطر المصري او 

-لنقل البري الداخلي والدولي(خارجه اال بعد القيد بسجل الناقلين واستخراج التراخيص الالزمه بمزاوله النشاط من جهاز تنظيم ا

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

-خلف مول عوض هللا-شارع الرحمه3قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج ، بجهة : 

 -اول المنصوره-سم اول المنصورهق

شركة  ،  في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع    24AMايه ام 24 -  31

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

، عن في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام  1532برقم  20200826،قيدت فى  300000.000مالها   

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

 -اول المنصوره-قسم اول المنصوره-خلف مول عوض هللا-شارع الرحمه3ة نشاطها ، بجهة : الالزمة لمباشر

تجارة و توزيع و توريد -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا -شركة  ،     MGام جي لالستثمار والتجاره  -  32

و األجهزة الطبية و المحاليل الطبية بمختلف أنواعها و  األدوية البشرية و البيطرية و األمصال و اللقاحات و المستلزمات

-مستحضرات التجميل و المكمالت الغذائية و إضافات األعالف السائلة و البودرات و البرمكسات و تصنيع كل ما سبق لدى الغير.

ستزراع. تجعلها قابلة لال استصالح وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي-تجهيز المراكز الطبية والمستشفيات والصيدليات
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-، عن  1491برقم  20200813،قيدت فى  100000.000واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في   ،رأس مالها   

تجارة و توزيع و توريد األدوية البشرية و البيطرية و األمصال و اللقاحات و -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا 

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

استصالح -تجهيز المراكز الطبية والمستشفيات والصيدليات-السائلة و البودرات و البرمكسات و تصنيع كل ما سبق لدى الغير.

جعلها قابلة لالستزراع. واستزراع األراضي المستصلحة. ويشترط في ، بجهة : المنشيه وتجهيز األراضي بالمرافق األساسية التي ت

 -البرلس  -بلطيم  -بملك/ محمد السيد على عزام -الجديده 

شركة  ،  هاتين الحالتين أن تكون األراضي مخصصة ألغراض االستصالح واالستزراع,    MGام جي لالستثمار والتجاره  -  33

فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم -ق الري الحديثة فى االستزراع وليس الري بطريق الغمروأن تستخدم طر

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور -إقامة المزارع السمكية .-2008لسنة 356وقرار رئيس الجمهورية رقم  2007لسنة 350

نظيم إقامة وت-االستثمار والتسويق العقارى .-البيض أو التسمين أو اللحوم. سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج

، عن  1491برقم  20200813،قيدت فى  100000.000المعارض والمؤتمرات والحفالت والمناسبات العامة   ،رأس مالها   

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

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

تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك إلنتاج السالالت أو التفريخ أو إنتاج -إقامة المزارع السمكية .-2008لسنة 356

إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والحفالت والمناسبات العامة ، -االستثمار والتسويق العقارى .-البيض أو التسمين أو اللحوم.

 -البرلس  -بلطيم  -بملك/ محمد السيد على عزام -بجهة : المنشيه الجديده 

المؤتمرات السياحية وبشرط استصدار التراخيص شركة  ،  )وذلك فيما عدا المعارض و   MGام جي لالستثمار والتجاره  -  34

يدات التور-إقامة وتشغيل قاعات الحفالت.-اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية .-الالزمة لكل معرض على حدة(

من الشحن البحرى تقيم الخدمات اللوجيستية -تجارة وتوزيع االسمدة والمبيدات والمخصبات والحاصالت الزراعية.-العمومية.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من -والجوى والتفريغ والتوكيالت المالحيه للبضائع والتخليص الجمركى.

، عن )وذلك  1491برقم  20200813،قيدت فى  100000.000الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال   ،رأس مالها   

اقامة وتشغيل وادارة -لمؤتمرات السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة(فيما عدا المعارض وا

تجارة وتوزيع االسمدة والمبيدات -التوريدات العمومية.-إقامة وتشغيل قاعات الحفالت.-المدارس وتقديم الخدمات التعليمية .

ن الشحن البحرى والجوى والتفريغ والتوكيالت المالحيه للبضائع تقيم الخدمات اللوجيستية م-والمخصبات والحاصالت الزراعية.

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

 -البرلس  -بلطيم  -بملك/ محمد السيد على عزام -، بجهة : المنشيه الجديده 

شركة  ،  شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج    MGستثمار والتجاره ام جي لال -  35

ام ك، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة اح

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

، عن شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها  1491برقم  20200813،قيدت فى  100000.000،رأس مالها     

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

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

 -البرلس  -بلطيم  -بملك/ محمد السيد على عزام -نشاطها. ، بجهة : المنشيه الجديده 

 72كر عبد الجواد عوض حسن وشريكه   شركة  ،   الغرض التي انشئت من اجله اغراض من قانون االستثمار محمد شا -  36

: اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعيه والصابون اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل  2017رقم 

لتوريدات العموميه التصنيع لدي الغير للمنظفات الصناعيه : ا 2017رقم  72والكيماويات اغراض من خارج قانون االستثمار 

والصابون ولمستحضرات التجميل والكيماويات مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بقانون 

 20200805،قيدت فى  300000.000مع التزام الشركه بافراد حسابات ماليه مستقله   ،رأس مالها    2017لسنه  72االستثمار 

: اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع  2017رقم  72، عن الغرض التي انشئت من اجله اغراض من قانون االستثمار  1473برقم 

المنظفات الصناعيه والصابون اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع مستحضرات التجميل والكيماويات اغراض من خارج قانون االستثمار 

وريدات العموميه التصنيع لدي الغير للمنظفات الصناعيه والصابون ولمستحضرات التجميل والكيماويات مع : الت 2017رقم  72

مع التزام الشركه بافراد  2017لسنه  72عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده بقانون االستثمار 

( ـ شارع فؤاد ـ متفرع من شارع الدرسات ـ ثان 93االرضي ـ عماره رقم ) ( الدور1حسابات ماليه مستقله ، بجهة : شقه )

 المنصوره ـ
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محمد شاكر عبد الجواد عوض حسن وشريكه   شركة  ،  ومركز مالي مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفي حاله  -  37

مع مراعاة احكام القوانين  2017لسنه  72بقانون االستثمار  عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في المزايا والحوافز الوارده

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

اله عدم التزام الشركه بهذا ، عن ومركز مالي مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفي ح 1473برقم  20200805،قيدت فى 

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات  2017لسنه  72الشرط يسقط حقها في المزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار 

( 93( الدور االرضي ـ عماره رقم )1السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : شقه )

 ـ شارع فؤاد ـ متفرع من شارع الدرسات ـ ثان المنصوره ـ

 التجارة العامة والتوزيع فيما هو-االستثمار والتسويق العقارى .-العروبه للمقاوالت العامه واالستثمار العقاري   شركة  ،    -  38

ره محطات تموين السيارات وما تضمنه من إقامه وتشغيل وادا-المقاوالت العامة والمتخصصة والمتكاملة .-مسموح به قانونا .

إاقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة -انشاء و ادارة المالهى الترفيهية .-محالت تجاريه وسوبر ماركت.

سياحية إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات)وذلك فيما عدا المعارض والمؤتمرات ال-وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية .

 20200813،قيدت فى  15000000.000اقامة   ،رأس مالها   -وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل معرض على حدة(

المقاوالت العامة -التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا .-االستثمار والتسويق العقارى .-، عن  1492برقم 

انشاء و -واداره محطات تموين السيارات وما تضمنه من محالت تجاريه وسوبر ماركت.إقامه وتشغيل -والمتخصصة والمتكاملة .

-إاقامة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة عالجية أو طبية .-ادارة المالهى الترفيهية .

ت السياحية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة لكل إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات)وذلك فيما عدا المعارض والمؤتمرا

 -مدينه دمياط الجديده  -الحى الثالث  - 44/513اقامة ، بجهة : القطعة رقم -معرض على حدة(

اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم -العروبه للمقاوالت العامه واالستثمار العقاري   شركة  ،  وتشغيل المخابز األفرنجى . -  39

راد والتصدير االستي-اقامة وتشغيل وادارة المطاعم الثابتة والكافتريات.-تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .-دمات التعليمية .الخ

 والتوكيالت التجارية

له فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكا1982لسنه  121والقانون رقم  1982لسنه  120تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

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

، عن وتشغيل المخابز األفرنجى  1492برقم  20200813،قيدت فى  15000000.000الجهات المختصة وبما   ،رأس مالها   

م اقامة وتشغيل وادارة المطاع-تقديم خدمات النظافة للمبانى والمنشات .-دمات التعليمية .اقامة وتشغيل وادارة المدارس وتقديم الخ-.

 االستيراد والتصدير والتوكيالت التجارية-الثابتة والكافتريات.

له فى شان سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكا1982لسنه  121والقانون رقم  1982لسنه  120تلتزم الشركه باحكام القانون رقم 

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

 -مدينه دمياط الجديده  -الحى الثالث  - 44/513الجهات المختصة وبما ، بجهة : القطعة رقم 

التوريدات -ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  العروبه للمقاوالت العامه واالستثمار العقاري   شركة  ،  -  40

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

ا أو لهيئات السالفة أو تشتريهبأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في ا

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

 الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  

-، عن ال يخل باحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض  1492برقم  20200813،قيدت فى  15000000.000،رأس مالها     

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

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

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

 مدينه دمياط -الحى الثالث  - 44/513الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : القطعة رقم 

 -الجديده 

شركه صبري جروب النتاج افالم الرسوم المتحركه والثري دي والتو دي   شركة  ،   انتاج وتوزيع وعرض افالم رسوم  -  41

متحركه وثري دي والتو دي والواقع االفتراضي ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات 

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

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



 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

،قيدت فى  5000.000لى كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.    ،رأس مالها   والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول ع

، عن انتاج وتوزيع وعرض افالم رسوم متحركه وثري دي والتو دي والواقع االفتراضي ويجوز  1470برقم  20200804

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

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

افة لحصول على كطبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة ا

 -المنصوره-بجوار المسجد الكبير-ش شعبان الطباخ-التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : سالمون القماش

تجارة و توزيع و توريد األدوية البشرية و البيطرية و األمصال و اللقاحات -رويال كير لتجاره وتوزيع االدويه   شركة  ،   -  42

مات و األجهزة الطبية و المحاليل الطبية بمختلف أنواعها و مستحضرات التجميل و المكمالت الغذائية و و المطهرات و المستلز

لتزم الشركة ت-التصدير والتوكيالت التجارية -إضافات األعالف السائلة و البودرات و البرمكسات و تصنيع كل ما سبق لدى الغير 

اعمال الوكالة التجارية، وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها  في شان تنظيم1982لسنه  120بأحكام القانون رقم 

تجارة و -، عن  1490برقم  20200813،قيدت فى  1000000.000إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة   ،رأس مالها   

مات و األجهزة الطبية و المحاليل الطبية توزيع و توريد األدوية البشرية و البيطرية و األمصال و اللقاحات و المطهرات و المستلز

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

اعمال الوكالة  في شان تنظيم1982لسنه  120تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم -التصدير والتوكيالت التجارية -سبق لدى الغير 

التجارية، وال ينشئ تأسيس الشركة أي حق في مزاولة غرضها إال بعد الحصول على التراخيص الالزمة ، بجهة : برج د / طلعت 

 -بلقاس  -الدور الثاني علوى  -اعلي بنك قطر الوطني  -مطاوع ـ ش الثورة 

ها من الجهات المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة رويال كير لتجاره وتوزيع االدويه   شركة  ،  لمزاولة غرض -  43

 لهذا الغرض.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو -الوساطة التجارية.-التوريدات العمومية.-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.-

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

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

غرضها من الجهات ، عن لمزاولة  1490برقم  20200813،قيدت فى  1000000.000التنفيذية. مع مراعاة   ،رأس مالها   

 المختصة وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمة لهذا الغرض.

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو -الوساطة التجارية.-التوريدات العمومية.-التجارة العامة والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا.-

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

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

 -بلقاس  -دور الثاني علوى ال -اعلي بنك قطر الوطني  -التنفيذية. مع مراعاة ، بجهة : برج د / طلعت مطاوع ـ ش الثورة 

رويال كير لتجاره وتوزيع االدويه   شركة  ،  احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة  -  44

 التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  

            

           

، عن احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى  1490برقم  20200813،قيدت فى  1000000.000،رأس مالها     

اعلي بنك قطر  -الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : برج د / طلعت مطاوع ـ ش الثورة 

 -بلقاس  -الدور الثاني علوى  -الوطني 

شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة    MN GROUPام ان جروب للمقاوالت العامه واالستثمار العقاري  -  45

، عن السارية وعلى  1485برقم  20200810،قيدت فى  100000.000التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

طريق -عماره حمزه حنوره-2شقه-رة نشاطها. ، بجهة : الدور االول علويالشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباش

 بلطيم-المصيف

-المقاوالت العامه والمتخصصه والمتكامله-شركة  ،     MN GROUPام ان جروب للمقاوالت العامه واالستثمار العقاري  -  46

ها ويجوز للشركة أن تكون ل-يع فيما هو مسموح به قانونا التجاره العامه والتوز-التوريدات العموميه-االستثمار والتسويق العقاري



 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

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

 بها وذلك طبقاً ألحكام القانونغرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها 

برقم  20200810،قيدت فى  100000.000والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

زيع والتجاره العامه والت-التوريدات العموميه-االستثمار والتسويق العقاري-المقاوالت العامه والمتخصصه والمتكامله-، عن  1485

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول -فيما هو مسموح به قانونا 

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

ا بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : الدور أو تشتريها أو تلحقه

 بلطيم-طريق المصيف-عماره حمزه حنوره-2شقه-االول علوي

مع مراعاة احكام  محمود محمود ابراهيم محمد راجح وشريكته   شركة  ،  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه -  47

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

، عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المواد الغذائيه مع مراعاة احكام القوانين  1527برقم  20200826،قيدت فى  300000.000

بلوك  3السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها ، بجهة : القطعه رقم واللوائح والقرارات 

 )ح( ـ بالمرحله الرابعه بالمنطقه الصناعيه بجمصه بل ـ جمصه ـ

مصال تجاره وتوزيع االدويه البشريه والبيطريه واال-شركة  ،      Dentalia Medical companyدنتاليا الطبيه   -  48

واللقاحات والمستلزمات واالجهزه الطبيه والمحاليل الطبيه بمختلف انواعها ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيه واضافات 

-االعالف السائله والبودرات والبرمكسات والبان االطفال واالغذيه الخاصه ومستلزمات االسنان وتصنيع كل ما سبق لدي الغير

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

برقم  20200809،قيدت فى  100000.000قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، كما يجوز   ،رأس مالها   

مصال واللقاحات والمستلزمات واالجهزه الطبيه والمحاليل الطبيه تجاره وتوزيع االدويه البشريه والبيطريه واال-، عن  1477

بمختلف انواعها ومستحضرات التجميل والمكمالت الغذائيه واضافات االعالف السائله والبودرات والبرمكسات والبان االطفال 

ا مصلحة أو تشترك بأي وجه من ويجوز للشركة أن تكون له-واالغذيه الخاصه ومستلزمات االسنان وتصنيع كل ما سبق لدي الغير

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

 اول المنصوره-برج الحمامه الدور الخامس-شارع الجمهوريه195كما يجوز ، بجهة : 

شركة  ،  لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك    Dentalia Medical companyدنتاليا الطبيه   -  49

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

، عن لها أن تندمج في  1477برقم  20200809،قيدت فى  100000.000التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

رات االهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقر

برج الحمامه الدور -شارع الجمهوريه195ة : السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجه

 اول المنصوره-الخامس

اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع -شركة  ،     Global Technoplast Groupجلوبال تكنوبالست جروب                     -  50

ي الوجوه مع الشركات وغيرها التويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من -المنتجات البالستيكيه بكافه انواعها 

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

ات السارية ائح والقرارالسالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين واللو

 20200816،قيدت فى  2100000.000وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.    ،رأس مالها   

ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكيه بكافه انواعها -، عن  1500برقم 

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

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

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

 -ثان المنصوره-برج كنانه الشواف-ش الجيش 36نشاطها. ، بجهة : ش

شركة  ،   أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات    NOTCRASHنوت كراش  -  51

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

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

إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب  -ميم لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها . أعمال التوصيف والتص -اإللكترونية . 

، عن أعمال التوصيف  1483برقم  20200810،قيدت فى  100000.000أعمال التوصيف والتصميم   ،رأس مالها    -عليها . 



 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

اء أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنش -ا .والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعه

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

لف تصميم لنظم الحاسبات بمختأعمال التوصيف وال -إدخال البيانات علي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية .  -وصورة وبيانات . 

سيدي -ش الصيادين2أعمال التوصيف والتصميم ، بجهة :  -إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها .  -أنواعها . 

 اول المنصوره-عبد القادر

 -تداول البيانات  تنفيذ و ادارة شبكات نقل و -شركة  ،  لشبكات نقل وتداول البيانات    NOTCRASHنوت كراش  -  52

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و  -االتصاالت وخدمات االنترنت

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من  -الرسوم الصناعية .

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه  -لمعنية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.الجهات ا

، عن لشبكات  1483برقم  20200810،قيدت فى  100000.000والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول   ،رأس مالها   

ي المشروعات التى تستثمر ف -االتصاالت وخدمات االنترنت -اول البيانات تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تد -نقل وتداول البيانات 

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و  -تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية .

اقامه  -نية ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المع

ش 2و اداره وتشغيل وصيانه محطات وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول ، بجهة : 

 اول المنصوره-سيدي عبد القادر-الصيادين

مشروعات  -ل ذلك االذاعه والتليفزيونشركة  ،  على ترخيص من الجهات المعنيه واليشم   NOTCRASHنوت كراش  -  53

البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  

ين ومراكز نقل إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد الباحث -(2003لسنه )64مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

 -إنشاء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها. -تكنولوجيا المعلومات 

، عن على  1483برقم  20200810،قيدت فى  100000.000حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة   ،رأس مالها   

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات  -شمل ذلك االذاعه والتليفزيونترخيص من الجهات المعنيه والي

التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.  مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم 

إنشاء وإدارة مراكز  -حثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات إنشاء وإدارة مراكز التدريب إلعداد البا -(2003لسنه )64

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

 اول المنصوره-سيدي عبد القادر-ش الصيادين2بجهة : 

األنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات  -مال.شركة  ،  األع   NOTCRASHنوت كراش  -  54

إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي والفني.ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من 

ها على تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج ، الوجوه مع الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاون

 مكما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكا

األنشطة  -ألعمال.، عن ا 1483برقم  20200810،قيدت فى  100000.000القوانين واللوائح والقرارات   ،رأس مالها   

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

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

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

سيدي عبد -ش الصيادين2بها وذلك طبقاً ألحكام القانون والئحته التنفيذية. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ، بجهة : 

 اول المنصوره-القادر

 شركة  ،  السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها.     NOTCRASHوت كراش ن -  55

، عن السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  1483برقم  20200810،قيدت فى  100000.000،رأس مالها     

 اول المنصوره-القادر سيدي عبد-ش الصيادين2الالزمة لمباشرة نشاطها. ، بجهة : 

اسامه رؤف محمد مدكور وشركاه   شركة  ،  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اعالف محضره لالسماك والدواجن واالرانب .  -  56

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

، عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اعالف محضره لالسماك  1497برقم  20200816،قيدت فى  300000.000ا   ،رأس ماله

والدواجن واالرانب . مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة 

 -جمصه-( بالمرحله الرابعه بالمنطقه الصناعيه بجمصه ( بلوك)ب12لمباشرة نشاطها. ، بجهة : القطعه رقم)



 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

اقامه وتشغيل مصنع - 2017لسنه  72محمد احمد محمد عبده وشريكته   شركة  ،   انشطه من داخل قانون االستثمار رقم  -  57

الراضي زراع واستزراع ااستصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله لالست -لتصنيع االعالف بكافه انواعها

المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري 

وقرار  2007لسنه  350الحديثه في االستزراع وليس الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

برقم  20200818،قيدت فى  300000.000االستثمار العقاري   ،رأس مالها    - 2008لسنه  356قم رئيس الجمهوريه ر

 -اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافه انواعها- 2017لسنه  72، عن انشطه من داخل قانون االستثمار رقم  1506

زراع واستزراع االراضي المستصلحه ويشترط في هاتين استصالح وتجهيز االراضي بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله لالست

الحالتين ان تكون االراضي مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع وان تستخدم طرق الري الحديثه في االستزراع وليس 

 356قم وقرار رئيس الجمهوريه ر 2007لسنه  350الري بطريق الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

االستثمار العقاري ، بجهة : أمام مدرسه رزق حمامو االبتدائيه _ بملك / محمد احمد محمد عبده _ الدور الرابع _  - 2008لسنه 

 بلطيم _ البرلس

ي محمد احمد محمد عبده وشريكته   شركة  ،  بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الواد -  58

وما ورد بقرار رئيس  2007لسنه  350القديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 

تخطيط واقامه وتنميه -انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسيه وادارتها واستغاللها وصيانتها  - 2008لسنه  356الجمهوريه رقم 

انشطه من خارج  -الصناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي القديم (  المناطق العمرانيه )المناطق

، عن بالمدن والمجتمعات  1506برقم  20200818،قيدت فى  300000.000لسنه   ،رأس مالها    72قانون االستثمار رقم 

لقديم فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء مع مراعاه ما ورد بقرار رئيس العمرانيه الجديده والمناطق النائيه والمناطق خارج الوادي ا

انشاء الطرق الحره والسريعه والرئيسيه  - 2008لسنه  356وما ورد بقرار رئيس الجمهوريه رقم  2007لسنه  350الوزراء رقم 

صناعيه والمجتمعات العمرانيه والمناطق النائيه تخطيط واقامه وتنميه المناطق العمرانيه )المناطق ال-وادارتها واستغاللها وصيانتها 

لسنه ، بجهة : أمام مدرسه رزق حمامو االبتدائيه _  72انشطه من خارج قانون االستثمار رقم  -والمناطق خارج الوادي القديم ( 

 بملك / محمد احمد محمد عبده _ الدور الرابع _ بلطيم _ البرلس

التصدير والتوكيالت -المقاوالت العامه والمتخصصه والمتكامله  - 2017شركة  ،   محمد احمد محمد عبده وشريكته   -  59

في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه  1982لسنه  121والقانون رقم  1982لسنه  120تلتزم الشركه باحكام القانون رقم -التجاريه 

التراخيص الالزمه لمزاوله غرضها من الجهات  وال ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها اال بعد الحصول علي

مع االلتزام بافراد حسانات مستقله ومركز مالي -التوريدات العموميه  -المختصه وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض 

 2017، عن  1506برقم  20200818،قيدت فى  300000.000مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفي   ،رأس مالها   

 1982لسنه  120تلتزم الشركه باحكام القانون رقم -التصدير والتوكيالت التجاريه -المقاوالت العامه والمتخصصه والمتكامله  -

في شان تنظيم اعمال الوكاله التجاريه وال ينشئ تأسيس الشركه اي حق في مزاوله غرضها اال بعد  1982لسنه  121والقانون رقم 

 -التراخيص الالزمه لمزاوله غرضها من الجهات المختصه وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض الحصول علي 

مع االلتزام بافراد حسانات مستقله ومركز مالي مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفي ، بجهة : أمام -التوريدات العموميه 

 حمد احمد محمد عبده _ الدور الرابع _ بلطيم _ البرلسمدرسه رزق حمامو االبتدائيه _ بملك / م

محمد احمد محمد عبده وشريكته   شركة  ،  حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط حقها في التمتع بالمزايا والحوافز  -  60

انات والحوافز الوارده بذات مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار بالضم 2017لسنه  72الوارده بقانون االستثمار رقم 

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

، عن حاله عدم التزام الشركه بهذا الشرط يسقط  1506برقم  20200818،قيدت فى  300000.000نشاطها.  ،رأس مالها   

مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار  2017لسنه  72تمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار رقم حقها في ال

مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة -بالضمانات والحوافز الوارده بذات القانون 

ها. ، بجهة : أمام مدرسه رزق حمامو االبتدائيه _ بملك / محمد احمد محمد عبده _ الدور الرابع التراخيص الالزمة لمباشرة نشاط

 _ بلطيم _ البرلس

تجارة وتوزيع االدوية البشريه والبيطريه واللقاحات واالغذية الطبيعية -شركة  ،      Galadrial pharmaجاالدلاير فارما  -  61

ت الغذائية والمشروبات الطبيعية ومستلزمات العنايه بالطفل واالم والمستلزمات الطبيه والبيطريه والبشريه والبان االطفال والمكمال

واالجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها ومستحضرات التجميل ومستلزمات المعامل والصيدليات والمستشفيات 

لتعببئه والتغليف والمنظفات الصناعية واضافات االعالف السائله والمستحضرات الكميائية ومشتقاتها والمواد الخام ومستلزمات ا

تجارة وتوزيع -، عن  1534برقم  20200826،قيدت فى  100000.000والبودرة ومستلزمات العنايه بالمنزل   ،رأس مالها   

الغذائية والمشروبات الطبيعية االدوية البشريه والبيطريه واللقاحات واالغذية الطبيعية والبشريه والبان االطفال والمكمالت 



 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

ومستلزمات العنايه بالطفل واالم والمستلزمات الطبيه والبيطريه واالجهزة الطبية والمحاليل الطبية بمختلف انواعها ومستحضرات 

بئه بالتجميل ومستلزمات المعامل والصيدليات والمستشفيات والمستحضرات الكميائية ومشتقاتها والمواد الخام ومستلزمات التع

مدينه -ش مصطفي كامل 4والتغليف والمنظفات الصناعية واضافات االعالف السائله والبودرة ومستلزمات العنايه بالمنزل ، بجهة : 

 -منيه النصر-منيه النصر

-شركة  ،  والمبيدات الحشرية والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير .    Galadrial pharmaجاالدلاير فارما  -  62

اقامه وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد -جارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التورديات العمومية الت

ة التجار-اقامه وتنظيم المعارض عدا المعارض السياحيه ) بشرط استصدار التراخيص الالزمه لكل معرض على حده (-البشرية 

 دا انشاء وادارة المواقع االلكترونيه ( االكترونيه عبر االنترنت ) فيما ع

تقديم االستشارات ) فيما عدا االستشارات القانونيه واالستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه   ،رأس مالها   -

-، عن والمبيدات الحشرية والمطهرات وتصنيع كل ما سبق لدى الغير .  1534برقم  20200826،قيدت فى  100000.000

اقامه وتشغيل مركز العداد وتدريب وتنمية الموارد -تجارة العامه والتوزيع فيما هو مسموح به قانونا / التورديات العمومية ال

ة التجار-اقامه وتنظيم المعارض عدا المعارض السياحيه ) بشرط استصدار التراخيص الالزمه لكل معرض على حده (-البشرية 

 عدا انشاء وادارة المواقع االلكترونيه ( االكترونيه عبر االنترنت ) فيما 

ش مصطفي كامل 4تقديم االستشارات ) فيما عدا االستشارات القانونيه واالستشارات والدراسات المتعلقه بالتقييم بمناسبه ، بجهة : -

 -منيه النصر-مدينه منيه النصر-

واالستحواذوكذا االستشارات المالية عن االوراق المالية  شركة  ،  زياده راس المال   Galadrial pharmaجاالدلاير فارما  -  63

-من قانون سوق راس المال وال ئحته التنفيذيه (  27النشطه الشركات العاملة فى مجال االوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده 

 التصدير والتوكيالت التجارية  

سجل المستوردين وال ينشىء تاسيس الشركه اى حق في مزاولة في شان  1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

غرضها اال بعد الحصول التراخيص الالزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا 

 الغرض 

الستحواذوكذا االستشارات ، عن زياده راس المال وا 1534برقم  20200826،قيدت فى  100000.000اقامه   ،رأس مالها   -

من قانون سوق راس  27المالية عن االوراق المالية النشطه الشركات العاملة فى مجال االوراق الماليه المنصوص عليها فى الماده 

 التصدير والتوكيالت التجارية  -المال وال ئحته التنفيذيه ( 

المستوردين وال ينشىء تاسيس الشركه اى حق في مزاولة  في شان سجل 1982لسنة  121تلتزم الشركة باحكام القانون رقم 

غرضها اال بعد الحصول التراخيص الالزمه لمزاولة غرضها من الجهات المختصه وبما ال يخل باحكام القوانين المنظمه لهذا 

 الغرض 

 -منيه النصر-مدينه منيه النصر-ش مصطفي كامل 4اقامه ، بجهة : -

شركة  ،  وتشغيل وادراة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية ) فيما ال يجاوز مرحله    Galadrial pharmaجاالدلاير فارما  -  64

 التعليم الثانوى ( 

ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على 

تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته 

لقوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة التنفيذيه. مع مراعاة احكام ا

 نشاطها

  

، عن وتشغيل وادراة المدارس وتقديم الخدمات التعليمية )  1534برقم  20200826،قيدت فى  100000.000،رأس مالها     

 فيما ال يجاوز مرحله التعليم الثانوى ( 

ان تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه باعمالها او التى قد تعاونها على  ويجوز للشركه

تحقيق غرضها في مصر او الخارج كما يجوز لها ان تندمج فيها او تشتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته 



 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

وائح والقرارات السارية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة التنفيذيه. مع مراعاة احكام القوانين والل

 -منيه النصر-مدينه منيه النصر-ش مصطفي كامل 4نشاطها ، بجهة : 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   - المحو  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفي تاريخ  1484قيده برقم    لصاحبها)ابراهيم محمد الرفاعي محمود( ، تاجر فرد ،  سبق  CRAZY IDEAكريزي أيديا  -  1

-شارع المطافي من شارع عبد السالم عارف-2برج الدالي-تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شقه بالدور السابع 20200810

 المنصوره

 1489م    لصاحبها)عالء الدين عبد المنعم عبد الفتاح محمد احمد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقelemy cupsاكواب االيمي  -  2

 ثان المنصوره-حي االشجار-ش علي حسين-7تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، رقم 20200811وفي تاريخ 

وفي  1486منشاه محمد السيد احمد احمد سعد هللا لصاحبها)محمد السيد احمد احمد سعد هللا( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  3

 المنصوره-الدقهليه-طلخا-الدور االرضي-شارع غنام-ق66ن , وصف الـتأشير:   ، تم تعديل العنوا 20200811تاريخ 

منشاةرضا محمد عبدالفتاح محمد عبدالعال لصاحبها )رضا محمد عبدالفتاح محمد عبدالعال( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  4

 ---الدقهليه-مركز طلخا-رع غنامشا-ق57تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  20200813وفي تاريخ  1495

وفي  132سيتي ستار للمواد الغذائيه والحلويات لصاحبها ) محمد عبد الستار احمد علي ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  5

( 20القطعه رقم)-تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تعديل العنوان الي :المنطقه الصناعيه بجمصه 20200816تاريخ 

 -المرحله االولي -(Eبلوك)



 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

منشأه محمود حسني ابراهيم محمود أبو العزم لصاحبها ) محمود حسني ابراهيم محمود أبو العزم ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  6

( بالمرحله االولي  A( بلوك ) 36تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعه رقم ) 20200817وفي تاريخ  1503برقم    

 منطقه الصناعيه بجمصه _ جمصه بال

 1510، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     Vision Academy for Training and Developmentأكاديمية رؤية للتدريب  -  7

 -دسوق-تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، شارع صيدليه الشركات فوق مسجد عسكر 20200818وفي تاريخ 

لصاحبها )ايمن محمد عدنان كامل( ، تاجر فرد ،  سبق قيده  Sleep Careراتب الفايبر والمفروشات سليب كير لتصنيع الم -  8

 -المنطقة الصناعية االولى  - 11بلوك  - 6تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعه  20200818وفي تاريخ  1511برقم    

  -مدينة دمياط الجديده

تم تعديل العنوان , وصف  20200819وفي تاريخ  1514تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     ، Kids skillsكيدز سكيلز  -  9

 -اول المنصوره -تقسيم ساميه الجمل -ش الفاروق عمر-الدور االرضي المرتفع -3الـتأشير:   ، رقم

وفي تاريخ  1520برقم    الدولية لالكواب الورقية لصاحبها )احمد عبدهللا ابراهيم السيد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  10

  -طلخا  -ش انور االفندى  99تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  20200824

وفي تاريخ  1529منشاه علي محمد شعبان علي لصاحبها )علي محمد شعبان علي ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  11

( بالمرحله الثانيه ـ 27-26-25تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المنطقه الصناعيه بجمصه ـ القطع ارقام) 20200826

 جمصه ـ

لمتولي الجلده لصاحبها ) السعيد محمد محمد المتولي الجلده ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    منشاه السعيد محمد محمد ا -  12

( ـ بلوك )ز( ـ 4تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المنطقه الصناعيه بجمصه ـ القطعه رقم ) 20200826وفي تاريخ  1530

 بالمرحله الرابعه ـ جمصه ـ

وفي تاريخ  1539فرج لصاحبها )ماجد حمدي ماجد فرج ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    منشأه ماجد حمدي ماجد  -  13

( ـ بلوك )ب( ـ بالمرحله الرابعه ـ بالمنطقه الصناعيه 10تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطعه رقم ) 20200827

 بجمصه ـ جمصه ـ 

ها )محمد ربيع فتحي عبد الرحمن محمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    منشاه محمد ربيع فتحي عبد الرحمن محمد لصاحب -  14

أ ( ـ بلوك )ج( ـ \12تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المنطقه الصناعيه ـ القطعه رقم ) 20200830وفي تاريخ  1544

 المرحله الثانيه ـ جمصه ـ 

وفي  1547صود عبد الحميد الحمراوي ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    البنيان للتدريب لصاحبها ) محمد محمد عبد المق -  15

سعد عبد الفتاح رزق ـ بجوار مسجد علي بن ابي  \تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، تل الحدادين ـ بملك  20200831تاريخ 

 طالب ـ البرلس ـ 

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط    

 ـــــ  ـــــــــــــــــ  

 

وفي  132سيتي ستار للمواد الغذائيه والحلويات لصاحبها ) محمد عبد الستار احمد علي ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

 -نعناع -امفند -طوفي -تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  اصبح الغرض: اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع ) ملبان20200816تاريخ 

 شيكوالته محشوه(-حلوي متنوعه-ضغلبان الم -اصابع موز

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ــــــــــــــــــــــ    

 

منشأه محمود حسني ابراهيم محمود أبو العزم لصاحبها ) محمود حسني ابراهيم محمود أبو العزم ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده  -  1

 نوع الشركة , وصف التأشير: استثمارتم تعديل 20200817وفي تاريخ  1503برقم   

وفي تاريخ  1529منشاه علي محمد شعبان علي لصاحبها )علي محمد شعبان علي ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  2

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار20200826

حمد المتولي الجلده ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   منشاه السعيد محمد محمد المتولي الجلده لصاحبها ) السعيد محمد م -  3

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار20200826وفي تاريخ  1530

وفي  1547البنيان للتدريب لصاحبها ) محمد محمد عبد المقصود عبد الحميد الحمراوي ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

 ع الشركة , وصف التأشير: استثمارتم تعديل نو20200831تاريخ 

تم تعديل نوع الشركة , وصف 20200819وفي تاريخ  1514، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    Kids skillsكيدز سكيلز  -  5

 التأشير: استثمار

،  سبق قيده  لصاحبها )ايمن محمد عدنان كامل( ، تاجر فرد Sleep Careسليب كير لتصنيع المراتب الفايبر والمفروشات  -  6

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار20200818وفي تاريخ  1511برقم   

وفي تاريخ  1484لصاحبها)ابراهيم محمد الرفاعي محمود( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    CRAZY IDEAكريزي أيديا  -  7

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار20200810

وفي  1486محمد السيد احمد احمد سعد هللا لصاحبها)محمد السيد احمد احمد سعد هللا( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    منشاه -  8

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار20200811تاريخ 

 1489،  سبق قيده برقم    لصاحبها)عالء الدين عبد المنعم عبد الفتاح محمد احمد( ، تاجر فردelemy cupsاكواب االيمي  -  9

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار20200811وفي تاريخ 

 1510، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    Vision Academy for Training and Developmentأكاديمية رؤية للتدريب  -  10

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار20200818وفي تاريخ 

منشاه محمد ربيع فتحي عبد الرحمن محمد لصاحبها )محمد ربيع فتحي عبد الرحمن محمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  11

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار20200830وفي تاريخ  1544

وفي تاريخ  1539ق قيده برقم   منشأه ماجد حمدي ماجد فرج لصاحبها )ماجد حمدي ماجد فرج ( ، تاجر فرد ،  سب -  12

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار20200827

وفي تاريخ  1520الدولية لالكواب الورقية لصاحبها )احمد عبدهللا ابراهيم السيد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  13

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار20200824

ا محمد عبدالفتاح محمد عبدالعال لصاحبها )رضا محمد عبدالفتاح محمد عبدالعال( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   منشاةرض -  14

 تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار20200813وفي تاريخ  1495

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان القانوني   

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 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

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

لصاحبها   NOOR STARالى: نور ستار   1368تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم 20200824،  فى تاريخ :   -  1

 المتولي قنديل عبد العال حماد  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العقود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعديالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــ  ـــــــــــــ  

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    
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Agricultural                 Development N   Mcv   : 20200805ى تاريخ ، وف   1410، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم   

 2020/ 8/ 5بتاريخ  25تم محو/شطب السجل  امر محو رقم  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

تم    20200810، وفى تاريخ    385سوبر ستار للصناعات الكيماويه والبترولية  ، شركة مساهمة  سبق قيدها برقم :    - 2

 محو/شطب السجل  

تم محو/شطب    20200811، وفى تاريخ    470هناء محمد طه احمد وشريكها  ، توصية بسيطة  سبق قيدها برقم :    - 3

 السجل  تم وضع الشركه تحت التصفيه

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعديل رأس المال  20200818وفي تاريخ   ، 1329سبق قيدها برقم ، احمد فتحى ابراهيم رخا و شريكه توصية بسيطة  ، -  1

 جنيه   1000000.000, وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،

تم تعديل رأس  20200818وفي تاريخ   ، 1329احمد فتحى ابراهيم رخا و شريكته توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  2

 جنيه   1000000.000ير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،المال , وصف التأش

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

         National  Company For Transport Industry Andالوطنية لصناعة وسائل النقل والتنميه الزراعيه   -  1

Agricultural                 Development N   Mcv     تم  20200805وفي تاريخ  1410، شركة مساهمة ،  سبق قيدها برقم

 -كفر البطيخ  -طريق المينا 25تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ،  تم الغاء الفرع  بالعنوان :  

وفي  735لية ،  سبق قيدها برقم    ابو رمزى للمقاوالت العامه واالستثمار العقارى ، شركة شخص واحد محدودة المسئو -  2

 منطقه الكرنك _ شارع النخل  142تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فرع :  20200818تاريخ 

تم تعديل العنوان  20200818وفي تاريخ  1187الهيثم عبد هللا السيد اسماعيل وشركاه ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  3

 -المنطقه الصناعيه بجمصه -المرحله االولي-( Bبلوك) -29أشير:   ، تم تعديل العنوان الي:القطعه رقم , وصف الـت

وفي تاريخ  1380اوكسجين الداره وتشغيل الصيدليات ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم     -  4

ش عبد السالم عارف الدور االرضي _ اول  45ع  بالعقار رقم تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، افتتاح فر 20200826

 المنصوره )ميرامار لالدويه(

وفي تاريخ  1380اوكسجين الداره وتشغيل الصيدليات ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم     -  5

 -مركز النصوره  -ش بالل بن رباح البقليه  تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، **)صيدلية ضياء فرحات(  20200830

وفي تاريخ  1380اوكسجين الداره وتشغيل الصيدليات ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم     -  6

ش فضل هللا من ش المصرف بعزبة 2تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، **)صيدلية د/ محمد حسن محمد(  20200830

  -ثان المنصوره  - الشال

وفي تاريخ  1380اوكسجين الداره وتشغيل الصيدليات ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم     -  7

  -ش السيد سليم من الجالء اول المنصوره  34تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، **)صيدلية د/ السيد النجار(  20200830



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

وفي تاريخ  1380اره وتشغيل الصيدليات ، شركة شخص واحد محدودة المسئولية ،  سبق قيدها برقم    اوكسجين الد -  8

  -مركز المنصوره  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، **)صيدلية د/ نهى رضا الجالدى( بدواى  20200830

وفي تاريخ  1380ولية ،  سبق قيدها برقم    اوكسجين الداره وتشغيل الصيدليات ، شركة شخص واحد محدودة المسئ -  9

  -ه مركز المنصور -الخياريه  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، **)صيدلية د/ محمد العسيلى( عزبة الباليقه  20200830

 ــــــــــــــــــــــ    

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ئيه عادل سيد احمد وهيب وشريكه ، توصية بسيطة  اصبح غرض الشركة / اقامة وتشغيل شركه النخيل للصناعات الغذا -  1

مصنع لتصنيع الطحينة والحالوة الطحينية وفرز وتعبئة خضروفاكهة مبردة وتعبئة بقوليات وتعبئة ارز وتعبئة توابل وتعبئة عسل 

منسوجة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص  اسود وابيض وتعبئة سكر وتصنيع قناع طبى )كمامه( للوجه من اقمشة غير

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة20200810وفي تاريخ  1476الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم   

غيل مة وتشالنخيل للصناعات الغذائية سيد احمد عطية سيد احمد وهيب وشريكه ، توصية بسيطة  اصبح غرض الشركة / اقا -  2

مصنع لتصنيع الطحينة والحالوة الطحينية وفرز وتعبئة خضروفاكهة مبردة وتعبئة بقوليات وتعبئة ارز وتعبئة توابل وتعبئة عسل 

اسود وابيض وتعبئة سكر وتصنيع قناع طبى )كمامه( للوجه من اقمشة غير منسوجة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة20200810وفي تاريخ  1476ا ،  سبق قيدها برقم   الالزمة لمباشرة نشاطه

النخيل للصناعات الغذائية سيد احمد عطية وهيب وشريكة ، توصية بسيطة  اصبح غرض الشركة / اقامة وتشغيل مصنع  -  3

ود وتعبئة بقوليات وتعبئة ارز وتعبئة توابل وتعبئة عسل اس لتصنيع الطحينة والحالوة الطحينية وفرز وتعبئة خضروفاكهة مبردة

وابيض وتعبئة سكر وتصنيع قناع طبى )كمامه( للوجه من اقمشة غير منسوجة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص 

 توصية بسيطة  تم تعديل النشاط , وصف التأشير:20200810وفي تاريخ  1476الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم   

النخيل للصناعات الغذائية سيد احمد عطية وهيب وشريكة ، توصية بسيطة  اصبح غرض الشركة / اقامة وتشغيل مصنع  -  4

لتصنيع الطحينة والحالوة الطحينية وفرز وتعبئة خضروفاكهة مبردة وتعبئة بقوليات وتعبئة ارز وتعبئة توابل وتعبئة عسل اسود 

صنيع قناع طبى )كمامه( للوجه من اقمشة غير منسوجة وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص وابيض وتعبئة سكر وت

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة20200810وفي تاريخ  1476الالزمة لمباشرة نشاطها ،  سبق قيدها برقم   

، ذات مسئولية محدودة  اصبح غرض الشركه :أنشطه من داخل  Rocketروكيت لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات         -  5

صناعة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت بما تشمله من أنشطة صناعية و تصميم و -1 - 2017لسنة  72قانون االستثمار رقم 

أعمال التوصيف والتحليل  -2و أنشطة التعهيد و تطوير البرمجيات و التعليم التكنولوجي تطوير االلكترونيات و مراكز البيانات 

أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد  -3والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها 

وفي تاريخ  1259إنتاج المحتوي ،  سبق قيدها برقم    -4البيانات ونظم المعلومات اإللكترونية وتشغيلها والتدريب عليها 

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة20200817

، ذات مسئولية محدودة  اإللكتروني بصوره المختلفة من صوت  Rocketروكيت لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات         -  6

أعمال التوصيف والتصميم لنظم الحاسبات بمختلف  -6ي الحاسبات وبالوسائل اإللكترونية . إدخال البيانات عل -5وصورة وبيانات 

 -9أعمال التوصيف والتصميم لشبكات نقل وتداول البيانات  -8إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها  -7أنواعها  

المشروعات التى تستثمر في تطوير حقوق  -11وخدمات االنترنت االتصاالت  -10تنفيذ و ادارة شبكات نقل و تداول البيانات 

تم 20200817وفي تاريخ  1259الملكية الفكرية بما في ذلك براءات االختراع و النماذج و الرسوم الصناعية ،  سبق قيدها برقم   

 تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

إقامة شبكات نقل الصوت والصورة و -12، ذات مسئولية محدودة   Rocketعلومات        روكيت لالتصاالت وتكنولوجيا الم -  7

اقامه و اداره وتشغيل وصيانه محطات  -13البيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول علي ترخيص من الجهات المعنية

على ترخيص من الجهات المعنيه واليشمل ذلك االذاعه  وشبكات االتصاالت السلكيه والالسلكيه و االقمار الصناعية بعد الحصول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

مشروعات البحث والتطوير العلمي من اجل التنمية والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء واالستشعار عن بعد  -14والتليفزيون 

وفي تاريخ  1259م   ومشروعات التكنولوجيا الحديثة )  مع مراعاه قرار وزير الدفاع واالنتاج الحربى رقم ،  سبق قيدها برق

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة20200817

إنشاء وإدارة  -15(  2003لسنه  64، ذات مسئولية محدودة   Rocketروكيت لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات         -  8

اء وإدارة مراكز االستشارات والدراسات المتخصصة فى إنش -16مراكز التدريب إلعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات 

األنشطة المتعلقة بتحويل  -18حاضنات األعمال التكنولوجية ودعم ريادة األعمال -17مجاالت المعلومات واالتصاالت وتطويرها

طه من أنش -والفنيالمحتوى التقليدي من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمي بما في ذلك رقمنه المحتوى العلمي والثقافي 

وفي تاريخ  1259الدعايه ،  سبق قيدها برقم   -التسويق االلكترونى عبر االنترنت  - 2017لسنة  72خارج قانون االستثمار رقم 

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة20200817

مع االلتزام بإفراد حسابات  -ئولية محدودة  واالعالن، ذات مس Rocketروكيت لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات         -  9

مسـتقلة ومركز مالي مسـتقل لألنشـطة الواردة بقانون االسـتثمار، وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشـرط يسـقط حقها في التمتع 

قانون االستثمار بالضمانات و الحوافز  مع عدم تمتع االنشطة خارج 2017لسنة  72بالمزايا والحوافز الواردة بقانون االستثمار رقم 

. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات  -الدعايه واالعالن-الواردة بذات القانون 

تعديل  تم20200817وفي تاريخ  1259وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على ،  سبق قيدها برقم   

 النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة

، ذات مسئولية محدودة  تحقيق غرضها في مصر أو في الخارج  Rocketروكيت لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات         -  10

ة احكام ئحته التنفيذية. مع مراعا، كما يجوز لها أن تندمج في الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك طبقاً ألحكام القانون وال

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

 تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة20200817وفي تاريخ  1259

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشركة    نوع  

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الكيان القانوني     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 -الى: بنك ابو ظبى التجارى  717ركة المقيدة برقم شركة مساهمة  تم التأشير بتعديل اسم الش  20200806،  فى تاريخ :   -  1

 "ABU DHABI COMMERCIAL BANK- EGYPT "ADCB-EGYPTمصر )ش.م.م( 

الى: حاتم عبده محمد محمد  1496شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   20200816،  فى تاريخ :   -  2

 احمد الشواف وشركاه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

برقم       20200816حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  1

1496 

برقم       20200816:  حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ -  2

1496 

 1496برقم       20200816محمد عبده محمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  3

 1496برقم       20200816محمد عبده محمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  4

برقم       20200816و بكر مصطفى  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ : وليد محمد اب -  5

1496 

برقم       20200816وليد محمد ابو بكر مصطفى  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  6

1496 

برقم       20200816سهام عمر حسن حجازى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  7

1496 

برقم       20200816سهام عمر حسن حجازى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  8

1496 

شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  **)خروج من الشركه( ، تاريخ : مصطفى محمد الحسينى السيد خاطر   -  9

 1496برقم       20200816

مصطفى محمد الحسينى السيد خاطر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  10

 1496برقم       20200816

برقم       20200816ك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ : احمد عبده محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شري -  11

1496 

برقم       20200816احمد عبده محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  12

1496 

    20200816( ، تاريخ : حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه -  13

 1496برقم   

    20200816حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  14

 1496برقم   

برقم       20200816محمد عبده محمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  15

1496 

برقم       20200816محمد عبده محمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  16

1496 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

برقم       20200816وليد محمد ابو بكر مصطفى  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  17

1496 

برقم       20200816تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ : وليد محمد ابو بكر مصطفى  شركة  -  18

1496 

برقم       20200816سهام عمر حسن حجازى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  19

1496 

برقم       20200816ركه( ، تاريخ : سهام عمر حسن حجازى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  **)خروج من الش -  20

1496 

مصطفى محمد الحسينى السيد خاطر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  21

 1496برقم       20200816

:  مصطفى محمد الحسينى السيد خاطر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  **)خروج من الشركه( ، تاريخ -  22

 1496برقم       20200816

برقم       20200816احمد عبده محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  23

1496 

برقم       20200816احمد عبده محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  **)خروج من الشركه( ، تاريخ :  -  24

1496 

حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات  -  25

حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  ويكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات \الرسمية للسيد 

مال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع الحكومية وغير الحكوميةوالقطاع األع

على الشيكات وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق االشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق 

 1496برقم       20200816اريخ : في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، ت

حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات  -  26

 تحاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  ويكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجها\الرسمية للسيد 

الحكومية وغير الحكوميةوالقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع 

على الشيكات وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق االشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق 

 1496برقم       20200816ء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ : في تعيين وعزل مستخدمي ووكال

محمد عبده محمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية  -  27

من أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  ويكون له الحق في التعامل باسم الشركة وض\للسيد 

وغير الحكوميةوالقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع على الشيكات 

ي تعيين وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق االشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق ف

 1496برقم       20200816وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ : 

محمد عبده محمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية  -  28

في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية  حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  ويكون له الحق\للسيد 

وغير الحكوميةوالقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع على الشيكات 

اتها العقارية ولهما الحق في تعيين وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق االشركة وممتلك

 1496برقم       20200816وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ : 

وليد محمد ابو بكر مصطفى  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية  -  29

د احمد الشواف  ويكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية حاتم عبده محمد محم\للسيد 

وغير الحكوميةوالقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع على الشيكات 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

اضها وله الحق االشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغر

 1496برقم       20200816وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ : 

ة يوليد محمد ابو بكر مصطفى  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسم -  30

حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  ويكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية \للسيد 

وغير الحكوميةوالقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع على الشيكات 

وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق االشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين وحق االقتراض والرهن 

 1496برقم       20200816وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ : 

ع والمسئولية أمام الجهات سهام عمر حسن حجازى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  يكون حق اإلدارة والتوقي -  31

حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  ويكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات \الرسمية للسيد 

الحكومية وغير الحكوميةوالقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع 

ى الشيكات وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق االشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق عل

 1496برقم       20200816في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ : 

تخارج  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات سهام عمر حسن حجازى  شركة تضامن  شريك متضامن م -  32

حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  ويكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات \الرسمية للسيد 

ع البنوك والمصارف  والتوقيع الحكومية وغير الحكوميةوالقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جمي

على الشيكات وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق االشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق 

 1496برقم       20200816في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ : 

ينى السيد خاطر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام مصطفى محمد الحس -  33

حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  ويكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع \الجهات الرسمية للسيد 

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف   الجهات الحكومية وغير الحكوميةوالقطاع األعمال والقطاع

والتوقيع على الشيكات وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق االشركة وممتلكاتها العقارية 

 1496برقم       20200816ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ : 

مصطفى محمد الحسينى السيد خاطر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام  -  34

حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  ويكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع \الجهات الرسمية للسيد 

ومية وغير الحكوميةوالقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  الجهات الحك

والتوقيع على الشيكات وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق االشركة وممتلكاتها العقارية 

 1496برقم       20200816كة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ : ولهما الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشر

احمد عبده محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية  -  35

حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  ويكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية \للسيد 

مال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع على الشيكات وغير الحكوميةوالقطاع األع

وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق االشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين 

 1496برقم       20200816اريخ : وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، ت

احمد عبده محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  يكون حق اإلدارة والتوقيع والمسئولية أمام الجهات الرسمية  -  36

ة كوميحاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  ويكون له الحق في التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الح\للسيد 

وغير الحكوميةوالقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف  والتوقيع على الشيكات 

وحق االقتراض والرهن وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق االشركة وممتلكاتها العقارية ولهما الحق في تعيين 

 1496برقم       20200816ركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم ، تاريخ : وعزل مستخدمي ووكالء الش

حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع  -  37

األجل وله بمعامالت الشركة بالنقد أو ب وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق

حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها 

الشواف السيد محمد عبده محمد الشواف وحاتم عبده محمد محمد احمد \حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف والسيد \العقاريه للسيد 

 1496برقم       20200816وليد محمد ابو بكر مصطفي مجتمعين ، تاريخ :  \احمد عبده محمد احمد الشواف والسيد \



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع  -  38

ارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله وتسديد كافة السندات االذنية والتج

حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها 

محمد عبده محمد الشواف وحاتم عبده محمد محمد احمد الشواف السيد \لسيد حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف وا\العقاريه للسيد 

 1496برقم       20200816وليد محمد ابو بكر مصطفي مجتمعين ، تاريخ :  \احمد عبده محمد احمد الشواف والسيد \

تحويل وبيع وتسديد كافة محمد عبده محمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع و -  39

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

ه ياوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العقار

احمد \محمد عبده محمد الشواف وحاتم عبده محمد محمد احمد الشواف السيد \حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف والسيد \للسيد 

 1496برقم       20200816وليد محمد ابو بكر مصطفي مجتمعين ، تاريخ :  \عبده محمد احمد الشواف والسيد 

ريك متضامن  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة محمد عبده محمد الشواف  شركة تضامن  ش -  40

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

والبيع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العقاريه اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع علي عقود الشراء 

احمد \محمد عبده محمد الشواف وحاتم عبده محمد محمد احمد الشواف السيد \حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف والسيد \للسيد 

 1496برقم       20200816وليد محمد ابو بكر مصطفي مجتمعين ، تاريخ :  \عبده محمد احمد الشواف والسيد 

وليد محمد ابو بكر مصطفى  شركة تضامن  شريك متضامن  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة  -  41

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

و بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العقاريه اوتفويض الغير فى كل ا

احمد \محمد عبده محمد الشواف وحاتم عبده محمد محمد احمد الشواف السيد \حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف والسيد \للسيد 

 1496برقم       20200816مصطفي مجتمعين ، تاريخ : وليد محمد ابو بكر  \عبده محمد احمد الشواف والسيد 

وليد محمد ابو بكر مصطفى  شركة تضامن  شريك متضامن  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة  -  42

ق توكيل د أو باألجل وله حالسندات االذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنق

اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها العقاريه 

احمد \محمد عبده محمد الشواف وحاتم عبده محمد محمد احمد الشواف السيد \حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف والسيد \للسيد 

 1496برقم       20200816وليد محمد ابو بكر مصطفي مجتمعين ، تاريخ :  \ه محمد احمد الشواف والسيد عبد

سهام عمر حسن حجازى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  -  43

شارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق كافة السندات االذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والم

توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها 

وحاتم عبده محمد محمد احمد الشواف السيد محمد عبده محمد الشواف \حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف والسيد \العقاريه للسيد 

 1496برقم       20200816وليد محمد ابو بكر مصطفي مجتمعين ، تاريخ :  \احمد عبده محمد احمد الشواف والسيد \

سهام عمر حسن حجازى  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  -  44

لسندات االذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق كافة ا

توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها 

محمد عبده محمد الشواف وحاتم عبده محمد محمد احمد الشواف السيد \محمد احمد الشواف والسيد  حاتم عبده محمد\العقاريه للسيد 

 1496برقم       20200816وليد محمد ابو بكر مصطفي مجتمعين ، تاريخ :  \احمد عبده محمد احمد الشواف والسيد \

ج  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل مصطفى محمد الحسينى السيد خاطر  شركة تضامن  شريك متضامن متخار -  45

وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو 

الشركه  لرهن الصولباألجل وله حق توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع وا

محمد عبده محمد الشواف وحاتم عبده محمد محمد احمد \حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف والسيد \وممتلكاتها العقاريه للسيد 

برقم       20200816وليد محمد ابو بكر مصطفي مجتمعين ، تاريخ :  \احمد عبده محمد احمد الشواف والسيد \الشواف السيد 

1496 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

صطفى محمد الحسينى السيد خاطر  شركة تضامن  شريك متضامن متخارج  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل م -  46

وبيع وتسديد كافة السندات االذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو 

كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه باألجل وله حق توكيل اوتفويض الغير فى 

محمد عبده محمد الشواف وحاتم عبده محمد محمد احمد \حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف والسيد \وممتلكاتها العقاريه للسيد 

برقم       20200816بكر مصطفي مجتمعين ، تاريخ : وليد محمد ابو  \احمد عبده محمد احمد الشواف والسيد \الشواف السيد 

1496 

احمد عبده محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  -  47

له حق ة بالنقد أو باألجل وكافة السندات االذنية والتجارية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشرك

توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها 

محمد عبده محمد الشواف وحاتم عبده محمد محمد احمد الشواف السيد \حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف والسيد \العقاريه للسيد 

 1496برقم       20200816وليد محمد ابو بكر مصطفي مجتمعين ، تاريخ :  \حمد عبده محمد احمد الشواف والسيد ا\

احمد عبده محمد احمد الشواف  شركة تضامن  شريك متضامن  وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد  -  48

قود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق كافة السندات االذنية والتجارية وإبرام كافة الع

توكيل اوتفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ويكون حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن الصول الشركه وممتلكاتها 

الشواف وحاتم عبده محمد محمد احمد الشواف السيد  محمد عبده محمد\حاتم عبده محمد محمد احمد الشواف والسيد \العقاريه للسيد 

 1496برقم       20200816وليد محمد ابو بكر مصطفي مجتمعين ، تاريخ :  \احمد عبده محمد احمد الشواف والسيد \

مالتها احمد عبد ربه السيد عبد ربه  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  يمثل مجلس االدارة الشركة فى تعا -  49

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

ق رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب منفردا الح -عقد الشركة أو القانون أو الئحته التنفيذية وللسيد / احمد عبدربه السيد عبدربه 

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

 657برقم       20200818الخاص بكافة اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من ، تاريخ : 

ادارة  يمثل مجلس االدارة الشركة فى تعامالتها مع الغير  جنيد بن عبدالقادر بن سعيد باجنيد  شركة مساهمة  عضو مجلس -  50

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

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

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

 657برقم       20200818اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من ، تاريخ : 

ن المرسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يمثل مجلس االدارة الشركة فى تعامالتها مع الغير ولهم ايناس عبدهللا حس -  51

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

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب منفردا الحق في التعامل  -لسيد عبدربه القانون أو الئحته التنفيذية وللسيد / احمد عبدربه ا

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

 657قم   بر    20200818اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من ، تاريخ : 

احمد عبد ربه السيد عبد ربه  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح  -  52

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

م الشركة وضمن اغراضها وله الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم البنوك والمصارف وكل ذلك باس

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

 657برقم       20200818الت الشركة بالنقد أو باألجل ، تاريخ : وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعام

جنيد بن عبدالقادر بن سعيد باجنيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات  -  53

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

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

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

 657برقم       20200818فة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل ، تاريخ : وابرام كا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

ايناس عبدهللا حسن المرسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  سحب وايداع والتوقيع على الشيكات وفتح حسابات  -  54

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

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

تجارية فة السندات االذنية والواجورهم وكل ذلك باسم الشركة ولصالحها وله حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كا

 657برقم       20200818وابرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التي تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل ، تاريخ : 

احمد عبد ربه السيد عبد ربه  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل  -  55

وعلى الشركه مراعاة العرض على  -او بعض ما ذكر_ ولرئيس مجلس االداره الحق فى رهن اصول الشركه بكافة انواعها 

 657برقم       20200818الجمعيه غير العاديه فى اقرب وقت لتوفيق أوضاع نشاط االستيراد . ، تاريخ : 

مجلس ادارة  ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض جنيد بن عبدالقادر بن سعيد باجنيد  شركة مساهمة  عضو  -  56

وعلى الشركه مراعاة العرض على الجمعيه غير  -ما ذكر_ ولرئيس مجلس االداره الحق فى رهن اصول الشركه بكافة انواعها 

 657برقم       20200818العاديه فى اقرب وقت لتوفيق أوضاع نشاط االستيراد . ، تاريخ : 

اس عبدهللا حسن المرسى  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  ولهما حق توكيل او تفويض الغير في كل او بعض ما اين -  57

وعلى الشركه مراعاة العرض على الجمعيه غير  -ذكر_ ولرئيس مجلس االداره الحق فى رهن اصول الشركه بكافة انواعها 

 657برقم       20200818تاريخ : العاديه فى اقرب وقت لتوفيق أوضاع نشاط االستيراد . ، 

كريم فتحى حسين االفندى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  منح حق التوقيع للسيد رئيس مجلس اإلدارة  -  58

منفرداَ فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال 

قطاع الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واإلفراج عن وال

رأس مال الشركة المودع بالبنك والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود الشراء والبيع وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها 

 1431برقم       20200825كالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله ، تاريخ : وله الحق فى تعيين وعزل مستخدمى وو

احمد ماجد يوسف النخله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح حق التوقيع للسيد رئيس مجلس اإلدارة منفرداَ فى التعامل  -  59

القطاع العام وقطاع األعمال والقطاع الخاص بكافة باسم الشركة وضمن أغراضها أمام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية و

أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واإلفراج عن رأس مال الشركة المودع 

عيين وعزل الحق فى ت بالبنك والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود الشراء والبيع وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله

 1431برقم       20200825مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله ، تاريخ : 

سلمي عاطف المرسي علي العاقور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  منح حق التوقيع للسيد رئيس مجلس اإلدارة منفرداَ  -  60

جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع العام وقطاع األعمال والقطاع  فى التعامل باسم الشركة وضمن أغراضها أمام

الخاص بكافة أشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح وغلق الحسابات واإلفراج عن رأس مال 

 وكل ذلك باسم الشركة وضمن أغراضها وله الحق الشركة المودع بالبنك والتوقيع على الشيكات والتوقيع على عقود الشراء والبيع

 1431برقم       20200825فى تعيين وعزل مستخدمى ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم وأجورهم وله ، تاريخ : 

كريم فتحى حسين االفندى  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع  -  61

د كافة السندات اإلذنية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق وتسدي

 1431برقم       20200825توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر. ، تاريخ : 

غ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد كافة احمد ماجد يوسف النخله  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  حق قبض ودفع المبال -  62

السندات اإلذنية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق توكيل الغير فى 

 1431برقم       20200825كل أو بعض ما ذكر. ، تاريخ : 

ضو مجلس ادارة  حق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع سلمي عاطف المرسي علي العاقور  شركة مساهمة  ع -  63

وتسديد كافة السندات اإلذنية وإبرام كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد أو باألجل وله حق 

 1431برقم       20200825توكيل الغير فى كل أو بعض ما ذكر. ، تاريخ : 

    20200826ضياء محمد فرحات عبده  شركة شخص واحد محدودة المسئولية  مدير فرع  )ميرامار لالدويه( ، تاريخ :  -  64

 1380برقم   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  وتحددت اختصاصات وصالحيات  -  65

شركة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب يمثل ال -مجلس اإلدارة في اآلتي 

مجتمعين أو منفردين الشركة أمام القضاء فيما يخص القضايا التي ترفع من أو على الشركة . ويملك رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

ن حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية المنتدب ونائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردي

    20200826وغير الحكومية . والتعامل باسم الشركة مع المرور والجمارك وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخيص ، تاريخ : 

 1108برقم   

وتحددت اختصاصات  عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  -  66

يمثل الشركة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس االدارة والعضو  -وصالحيات مجلس اإلدارة في اآلتي 

المنتدب مجتمعين أو منفردين الشركة أمام القضاء فيما يخص القضايا التي ترفع من أو على الشركة . ويملك رئيس مجلس اإلدارة 

ونائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات  والعضو المنتدب

الحكومية وغير الحكومية . والتعامل باسم الشركة مع المرور والجمارك وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخيص ، تاريخ : 

 1108برقم       20200826

باس عبد المجيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحددت اختصاصات وصالحيات مجلس اإلدارة اسالم عبد العزيز ع -  67

يمثل الشركة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين  -في اآلتي 

ركة . ويملك رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس الشركة أمام القضاء فيما يخص القضايا التي ترفع من أو على الش

مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية . والتعامل 

 1108برقم       20200826باسم الشركة مع المرور والجمارك وكافة الجهات الخاصة بإصدار التراخيص ، تاريخ : 

محمد عبد العزيز عباس عبد المجيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  وتحددت اختصاصات وصالحيات مجلس اإلدارة  -  68

يمثل الشركة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين  -في اآلتي 

اء فيما يخص القضايا التي ترفع من أو على الشركة . ويملك رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس الشركة أمام القض

مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين حق التوقيع عن الشركة أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية . والتعامل 

 1108برقم       20200826لجهات الخاصة بإصدار التراخيص ، تاريخ : باسم الشركة مع المرور والجمارك وكافة ا

اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  الالزمة لخدمة أغراض الشركة .  -  69

المال وإصدار خطابات الضمان ولهما أوسع السلطات في التعامل مع البنوك باسم الشركة في السحب واإليداع واإلفراج عن رأس 

وفتح االعتمادات المستندية ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في صرف الشيكات الصادرة باسم الشركة من جهات التعامل 

وتحصيلها من البنك مباشرة ولهما الحق مجتمعين أو منفردين فى فتح وغلق الحسابات باسم ولصالح الشركة . كما لهما الحق 

منفردين في شراء األراضي واألصول والسيارات والمركبات وكافة وسائل النقل األخرى واآلالت ، تاريخ : مجتمعين أو 

 1108برقم       20200826

عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  الالزمة لخدمة أغراض الشركة .  -  70

امل مع البنوك باسم الشركة في السحب واإليداع واإلفراج عن رأس المال وإصدار خطابات الضمان ولهما أوسع السلطات في التع

وفتح االعتمادات المستندية ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في صرف الشيكات الصادرة باسم الشركة من جهات التعامل 

وغلق الحسابات باسم ولصالح الشركة . كما لهما الحق وتحصيلها من البنك مباشرة ولهما الحق مجتمعين أو منفردين فى فتح 

مجتمعين أو منفردين في شراء األراضي واألصول والسيارات والمركبات وكافة وسائل النقل األخرى واآلالت ، تاريخ : 

 1108برقم       20200826

لخدمة أغراض الشركة . ولهما أوسع اسالم عبد العزيز عباس عبد المجيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الالزمة  -  71

السلطات في التعامل مع البنوك باسم الشركة في السحب واإليداع واإلفراج عن رأس المال وإصدار خطابات الضمان وفتح 

االعتمادات المستندية ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في صرف الشيكات الصادرة باسم الشركة من جهات التعامل وتحصيلها من 

نك مباشرة ولهما الحق مجتمعين أو منفردين فى فتح وغلق الحسابات باسم ولصالح الشركة . كما لهما الحق مجتمعين أو منفردين الب

 1108برقم       20200826في شراء األراضي واألصول والسيارات والمركبات وكافة وسائل النقل األخرى واآلالت ، تاريخ : 

المجيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  الالزمة لخدمة أغراض الشركة . ولهما أوسع  محمد عبد العزيز عباس عبد -  72

السلطات في التعامل مع البنوك باسم الشركة في السحب واإليداع واإلفراج عن رأس المال وإصدار خطابات الضمان وفتح 

رة باسم الشركة من جهات التعامل وتحصيلها من االعتمادات المستندية ولهما الحق مجتمعين أو منفردين في صرف الشيكات الصاد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

البنك مباشرة ولهما الحق مجتمعين أو منفردين فى فتح وغلق الحسابات باسم ولصالح الشركة . كما لهما الحق مجتمعين أو منفردين 

 1108برقم       20200826في شراء األراضي واألصول والسيارات والمركبات وكافة وسائل النقل األخرى واآلالت ، تاريخ : 

اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  والمعدات بكافة أنواعها باسم الشركة   -  73

ولهما الحق مجتمعين أو منفردين فى اإلقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي واألصول والسيارات 

فة وسائل النقل األخرى واآلالت والمعدات بكافة أنواعها وكفالة الشركات والغير . كما يحق رئيس مجلس اإلدارة والمركبات وكا

والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين التوقيع أمام الشهر العقاري وتسجيل العقود 

 1108برقم       20200826كما لهما الحق مجتمعين أو منفردين ، تاريخ :   النهائية باسم الشركة تحقيقاً ألغراضها .

عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  والمعدات بكافة أنواعها باسم  -  74

تلكاتها العقارية واألراضي واألصول الشركة  ولهما الحق مجتمعين أو منفردين فى اإلقتراض والرهن وبيع أصول الشركة ومم

والسيارات والمركبات وكافة وسائل النقل األخرى واآلالت والمعدات بكافة أنواعها وكفالة الشركات والغير . كما يحق رئيس مجلس 

جيل اري وتساإلدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين التوقيع أمام الشهر العق

 1108برقم       20200826العقود النهائية باسم الشركة تحقيقاً ألغراضها .  كما لهما الحق مجتمعين أو منفردين ، تاريخ : 

اسالم عبد العزيز عباس عبد المجيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمعدات بكافة أنواعها باسم الشركة  ولهما الحق  -  75

ردين فى اإلقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي واألصول والسيارات والمركبات مجتمعين أو منف

وكافة وسائل النقل األخرى واآلالت والمعدات بكافة أنواعها وكفالة الشركات والغير . كما يحق رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

ب مجتمعين أو منفردين التوقيع أمام الشهر العقاري وتسجيل العقود النهائية باسم المنتدب ونائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتد

 1108برقم       20200826الشركة تحقيقاً ألغراضها .  كما لهما الحق مجتمعين أو منفردين ، تاريخ : 

اعها باسم الشركة  ولهما الحق محمد عبد العزيز عباس عبد المجيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  والمعدات بكافة أنو -  76

مجتمعين أو منفردين فى اإلقتراض والرهن وبيع أصول الشركة وممتلكاتها العقارية واألراضي واألصول والسيارات والمركبات 

وكافة وسائل النقل األخرى واآلالت والمعدات بكافة أنواعها وكفالة الشركات والغير . كما يحق رئيس مجلس اإلدارة والعضو 

منتدب ونائب رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين التوقيع أمام الشهر العقاري وتسجيل العقود النهائية باسم ال

 1108برقم       20200826الشركة تحقيقاً ألغراضها .  كما لهما الحق مجتمعين أو منفردين ، تاريخ : 

ساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  في التوقيع نيابه عن الشركة في اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد  شركة م -  77

تأسيس شركات أخرى أو جمعيات خيرية أهليه كذلك لهما الحق مجتمعين أو منفردين في توكيل الغير في كل أو بعض مما سبق . ، 

 1108برقم       20200826تاريخ : 

مة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب  في التوقيع نيابه عن الشركة في عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد  شركة مساه -  78

تأسيس شركات أخرى أو جمعيات خيرية أهليه كذلك لهما الحق مجتمعين أو منفردين في توكيل الغير في كل أو بعض مما سبق . ، 

 1108برقم       20200826تاريخ : 

مساهمة  عضو مجلس ادارة  في التوقيع نيابه عن الشركة في تأسيس شركات اسالم عبد العزيز عباس عبد المجيد  شركة  -  79

أخرى أو جمعيات خيرية أهليه كذلك لهما الحق مجتمعين أو منفردين في توكيل الغير في كل أو بعض مما سبق . ، تاريخ : 

 1108برقم       20200826

جلس ادارة  في التوقيع نيابه عن الشركة في تأسيس شركات محمد عبد العزيز عباس عبد المجيد  شركة مساهمة  عضو م -  80

أخرى أو جمعيات خيرية أهليه كذلك لهما الحق مجتمعين أو منفردين في توكيل الغير في كل أو بعض مما سبق . ، تاريخ : 

 1108برقم       20200826

برقم       20200826منتدب   ، تاريخ :  اشرف عبدالعزيز عباس عبدالمجيد  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو -  81

1108 

برقم       20200826عماد عبدالعزيز عباس عبدالمجيد  شركة مساهمة  نائب رئيس مجلس ادارة وعضومنتدب   ، تاريخ :  -  82

1108 

 1108   برقم    20200826اسالم عبد العزيز عباس عبد المجيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  83
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 33 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 1108برقم       20200826محمد عبد العزيز عباس عبد المجيد  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   ، تاريخ :  -  84

محمد جمال عبد هللا احمد هنيدي  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  يملك حق التوقيع على معامالت  -  85

لى هذة المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين الشركة وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع ع

عدة مديرين او وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وللسيد / رئيس مجلس االدارة 

ركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والعضو المنتدب وللعضوين المنتدبين مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الش

برقم       20200830والغير حكومية والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله وحق التوقيع علي ، تاريخ : 

1021 

داتها كل شخص محمد السيد محمد العايدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعه -  86

مفوض بالتوقيع على هذة المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء 

مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وللسيد / رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب وللعضوين 

منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع  المنتدبين مجتمعين او

 1021برقم       20200830العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله وحق التوقيع علي ، تاريخ : 

يع على معامالت الشركة وتعهداتها كل شخص سارة محمد فتحي العوضي  شركة مساهمة  عضو منتدب  يملك حق التوق -  87

مفوض بالتوقيع على هذة المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء 

ضوين عمفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وللسيد / رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب ولل

المنتدبين مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع 

 1021برقم       20200830العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله وحق التوقيع علي ، تاريخ : 

ة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل محمد عبد العليم البدراوي عطيه  شرك -  88

شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء 

 / رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب وللعضوين مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وللسيد

المنتدبين مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع 

 1021برقم       20200830العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله وحق التوقيع علي ، تاريخ : 

عالء علي محمد الخضري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يملك حق التوقيع على معامالت الشركة وتعهداتها كل  -  89

شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة مديرين او وكالء 

شركة منفردين او مجتمعين وللسيد / رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب وللعضوين مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن ال

المنتدبين مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والقطاع 

 1021برقم       20200830يخ : العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص بكافة اشكاله وحق التوقيع علي ، تار

السعيد اسماعيل اسماعيل الدسوقى الكور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  يملك حق التوقيع على معامالت الشركة  -  90

وتعهداتها كل شخص مفوض بالتوقيع على هذة المعامالت والتعهدات من مجلس االدارة ولمجلس االدارة الحق فى ان يعين عدة 

وكالء مفوضين وان يخولهم ايضا حق التوقيع عن الشركة منفردين او مجتمعين وللسيد / رئيس مجلس االدارة والعضو  مديرين او

المنتدب وللعضوين المنتدبين مجتمعين او منفردين حق التعامل باسم الشركة وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكومية والغير 

 1021برقم       20200830لقطاع الخاص بكافة اشكاله وحق التوقيع علي ، تاريخ : حكومية والقطاع العام وقطاع االعمال وا

محمد جمال عبد هللا احمد هنيدي  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  عقود الشراء الصول الشركة  -  91

ل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها الحق في تعيين وعز

مرتباتهم واجورهم وللتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار 

الخطابات و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك 

يع علي عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد ، تاريخ : حق التوق

 1021برقم       20200830

محمد السيد محمد العايدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  عقود الشراء الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي  -  92

كة ولمصلحتها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وللتعامل مع جميع والسيارات باسم الشر

البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار الخطابات و شهادات الضمان وكافة 
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

كة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشر

 1021برقم       20200830باسم الشركة ولمصلحتها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد ، تاريخ : 

سارة محمد فتحي العوضي  شركة مساهمة  عضو منتدب  عقود الشراء الصول الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي  -  93

والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم وللتعامل مع جميع 

قيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار الخطابات و شهادات الضمان وكافة البنوك والمصارف من سحب وايداع والتو

صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود القرض والرهن 

 1021برقم       20200830خ : باسم الشركة ولمصلحتها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد ، تاري

محمد عبد العليم البدراوي عطيه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عقود الشراء الصول الشركة وممتلكاتها العقارية  -  94

واالراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم واجورهم 

جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار الخطابات و شهادات  وللتعامل مع

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود 

برقم       20200830المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد ، تاريخ :  القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وحق قبض ودفع

1021 

عالء علي محمد الخضري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عقود الشراء الصول الشركة وممتلكاتها العقارية  -  95

ديد مرتباتهم واجورهم واالراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتح

وللتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار الخطابات و شهادات 

الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن اغراضها وكذلك حق التوقيع علي عقود 

برقم       20200830سم الشركة ولمصلحتها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد ، تاريخ : القرض والرهن با

1021 

السعيد اسماعيل اسماعيل الدسوقى الكور  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  عقود الشراء الصول الشركة وممتلكاتها  -  96

تها الحق في تعيين وعزل مستخدمي ووكالء الشركة وتحديد مرتباتهم العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلح

واجورهم وللتعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع والتوقيع علي الشيكات وفتح وغلق الحسابات واصدار الخطابات 

غراضها وكذلك حق التوقيع و شهادات الضمان وكافة صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركة وضمن ا

    20200830علي عقود القرض والرهن باسم الشركة ولمصلحتها وحق قبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وبيع وتسديد ، تاريخ : 

 1021برقم   

ة وابرام محمد جمال عبد هللا احمد هنيدي  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  كافة السندات االذنيه والتجاري -  97

كافة العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل يلزم توقيع السيد / محمد السيد محمد العايدي  

مجتمعا مع اي من السيد / محمد جمال عبد هللا احمد هنيدي او السيد / سارة محمد فتحي العوضي اما حق التوقيع علي عقود بيع 

وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها يلزم موافقة الجمعية غير العادية ولهم حق توكيل اصول الشركة 

 1021برقم       20200830او تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

جارية وابرام كافة العقود والمشارطات محمد السيد محمد العايدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  كافة السندات االذنيه والت -  98

والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل يلزم توقيع السيد / محمد السيد محمد العايدي  مجتمعا مع اي من السيد / 

ركة وممتلكاتها محمد جمال عبد هللا احمد هنيدي او السيد / سارة محمد فتحي العوضي اما حق التوقيع علي عقود بيع اصول الش

العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها يلزم موافقة الجمعية غير العادية ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

 1021برقم       20200830او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

لتجارية وابرام كافة العقود والمشارطات سارة محمد فتحي العوضي  شركة مساهمة  عضو منتدب  كافة السندات االذنيه وا -  99

والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل يلزم توقيع السيد / محمد السيد محمد العايدي  مجتمعا مع اي من السيد / 

لشركة وممتلكاتها محمد جمال عبد هللا احمد هنيدي او السيد / سارة محمد فتحي العوضي اما حق التوقيع علي عقود بيع اصول ا

العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها يلزم موافقة الجمعية غير العادية ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل 

 1021برقم       20200830او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

سندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود محمد عبد العليم البدراوي عطيه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة ال -  100

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل يلزم توقيع السيد / محمد السيد محمد العايدي  مجتمعا مع اي 
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 35 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

عقود بيع اصول الشركة  من السيد / محمد جمال عبد هللا احمد هنيدي او السيد / سارة محمد فتحي العوضي اما حق التوقيع علي

وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها يلزم موافقة الجمعية غير العادية ولهم حق توكيل او تفويض 

 1021برقم       20200830الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

كافة السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة العقود عالء علي محمد الخضري  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة   -  101

والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل يلزم توقيع السيد / محمد السيد محمد العايدي  مجتمعا مع اي 

قيع علي عقود بيع اصول الشركة من السيد / محمد جمال عبد هللا احمد هنيدي او السيد / سارة محمد فتحي العوضي اما حق التو

وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها يلزم موافقة الجمعية غير العادية ولهم حق توكيل او تفويض 

 1021برقم       20200830الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

ساهمة  عضو مجلس ادارة  كافة السندات االذنيه والتجارية وابرام كافة السعيد اسماعيل اسماعيل الدسوقى الكور  شركة م -  102

العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركة بالنقد او باالجل يلزم توقيع السيد / محمد السيد محمد العايدي  مجتمعا 

فتحي العوضي اما حق التوقيع علي عقود بيع اصول مع اي من السيد / محمد جمال عبد هللا احمد هنيدي او السيد / سارة محمد 

الشركة وممتلكاتها العقارية واالراضي والسيارات باسم الشركة ولمصلحتها يلزم موافقة الجمعية غير العادية ولهم حق توكيل او 

 1021برقم       20200830تفويض الغير فى كل او بعض ما ذكر ، تاريخ : 

    20200830مد هنيدي  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  **)استقاله( ، تاريخ : محمد جمال عبد هللا اح -  103

 1021برقم   

 1021برقم       20200830محمد السيد محمد العايدي  شركة مساهمة  عضو منتدب  **)استقاله( ، تاريخ :  -  104

 1021برقم       20200830استقاله( ، تاريخ : سارة محمد فتحي العوضي  شركة مساهمة  عضو منتدب  **) -  105

برقم       20200830محمد عبد العليم البدراوي عطيه  شركة مساهمة  عضو مجلس ادارة  **)استقاله( ، تاريخ :  -  106
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