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   قيود أفراد  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ه ،  مركز االن للتعليم والتدريب على اللغات والترجمه لصاحبها) احمد محمد محمود عبد العزيز(  ، تاجر فرد ، رأس مال -  1

ة لوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافعن احكام القوانين وال 222برقم  25255222، قيد فى  055550555

 -ربطريق ابو ح -شارع العاشر من رمضان  -التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها. ، بجهة : المركز الرئيسى/ مركز بنى مزار

قه مسبقالزم الموافموقع ممارسه النشاط/ جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء في -خلف مستشفى الفايد   - 

ه ،  مركز االن للتعليم والتدريب على اللغات والترجمه لصاحبها) احمد محمد محمود عبد العزيز(  ، تاجر فرد ، رأس مال -  2

عن صناعه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بما تشمله من انشطه صناعيه  222برقم  25255222، قيد فى  055550555

اقامه وتشغيل مركز للغات والترجمه  - 5لكترونيات ومراكز البيانات وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى وتصميم وتطوير اال

نشاه بهذا مع االلتزام  المنشاه بافراد حسابات  ومركز مالى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار وفى حاله عدم التزام الم5

ثمار بالضمانات الحوافز الوارده بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستالشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا و

 خلف -طريق ابو حرب -شارع العاشر من رمضان  -والحوافز الوارده به مع مراعاة ، بجهة : المركز الرئيسى/ مركز بنى مزار

بقاعدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم الموافقه مس موقع ممارسه النشاط/ جميع انحاء الجمهوريه فيما -مستشفى الفايد   - 

، قيد فى  1555550555سيرن للكواشف التشخيصيه لصاحبها / حمدى محمد عبدالرحمن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

ات م بافراد حسابعن من الجهات المختصه وبما ال يخل بأحكام القوانين المنظمه لهذا الغرض مع االلتزا 222برقم  25255212

صول على مستقله ومركز مالى مستقل لكل نشاط على حده مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشا الح

قطعه رقم ال -كافه التراخيص الالزمه لمباشره النشاط . ، بجهة : المركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط الصناعى/ مدينه المنيا 

ه/ جميع انحاء موقع ممارسه باقى االنشط -بالقطاع الثالث الخليه الثانيه بلوك هـ بالمنطقه الصناعيه شرق النيل المطاهره  21, 25

 - الجمهوريه فيما عدا سيناء

، قيد فى  1555550555سيرن للكواشف التشخيصيه لصاحبها / حمدى محمد عبدالرحمن محمود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

كيماويات تصنيع الكواشف التشخيصيه للتشخيص الطبى وغير الطبى واالستخدام فى المعامل و -1عن  222برقم  52122525

تصنيع المواد  -4تصنيع المستلزمات الطبيه  -3االستيراد والتصدير والتوكيالت التجاريه  -2المعامل فيما عدا المواد الخطره 

فى شأن  1822لسنه  121والقانون رقم  1822لسنه  125م الشركه باحكام القانون رقم الكيماويه فيما عدا المواد الخطره . تلتز

ل على سجل المستوردين وتنظيم اعمال الوكاله التجاريه وال ينشى تاسيس الشركه اى حق فى مزاوله غرضها اال بعد الحصو

 21, 25م القطعه رق -اط الصناعى/ مدينه المنيا التراخيص الالزمه لمزاوله غرضها ، بجهة : المركز الرئيسى وموقع ممارسه النش

انحاء الجمهوريه  موقع ممارسه باقى االنشطه/ جميع -بالقطاع الثالث الخليه الثانيه بلوك هـ بالمنطقه الصناعيه شرق النيل المطاهره 

 - فيما عدا سيناء

رأس ماله ،  حسن عبداللطيف (  ، تاجر فرد ، لتصنيع وصالت البولى بروبلين لصاحبها ) نشوى رضا SPT سوبر بولى تريد -  5

اعاة عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وصالت ومواسير البولى بروبلين مع مر 223برقم  25255222، قيد فى  1555550555 

ة : المركز جهاحكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها. ، ب

 - الرئيسى وموقع ممارسة النشاط / مركز ديرمواس جزيرة تل بنى عمران

 25255222، قيد فى  055550555الزهور للمنظفات لصاحبها ) مطاوع جمال مطاوع معتمد (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

كز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط / مرعن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع المنظفات الصناعيه ، بجهة : المركز  224برقم 

ابوخلقه -ديرمواس   - 

، قيد فى  055550555المعتصم للخبز البلدى لصاحبها )عواد عبدالحليم جمال يونس (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  7

ه وعلي القرارات الساريعن اقامة وتشغيل مخبز النتاج العيش البلدى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح و 273برقم  25255223

-طاى المنشاه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط / مركز م

ابوعزيز -القشيرى   - 
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،  1555550555الطارق لتعبئه المواد الغذائيه لصاحبها )طارق فتحي محمود مصطفي المفتي (  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  8

ح عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع لتعبئة المواد الغذائيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائ 278برقم  25255224قيد فى 

ه النشاط والقرارات وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها. ، بجهة : المركز الرئيسي وموقع ممارس

( بالدور االرضي7عماره رقم) -به المصاص عز-/ مدينه المنيا   - 

، قيد فى  0555550555البدر هايبر ماركت لصاحبها ) نجالء محمد فتحى عبدالحكيم(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  9

عن اقامه وتشغيل هايبر ماركت مع مراعاه احكام القوانين والوائح والقرارات السارية وعلى الشركة  275برقم  25255212

 وموقع -محافظة المنيا -ابو قرقاص  -، بجهة : المركز الرئيسى/ الفكرية  5الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها

زه سيناء ممارسه النشاط/ بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا شبه جزي

قافيلزم الموافقه مسب - 

، قيد فى  155550555مركز الكرمه لتعليم اللغات لصاحبها )ناجي سعد جرجس عبدالشهيد(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  10

ه وعلي عن انشاء واقامه وتشغيل مركز لتعليم اللغات مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساري 274برقم  25255223

ممارسه  موقع -كوم والي -التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى/ مركز مطاي المنشاه الحصول علي كافه 

 - النشاط /جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم الموافقه مسبقا

، قيد  1555550555رأس ماله ،  مصنع الجوهرى للمنتجات الورقية لصاحبها ) تادرس عوض اسحق مينا (  ، تاجر فرد ،  -  11

احكام  عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات ورقيه ومستلزمات التعبئة والتغليف مع مراعاه 272برقم  25255224فى 

مركز القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى المنشاه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، بجهة : ال

ر احدى المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مص -موقع ممارسه النشاط  -اشروبة غرب البلد  -/ مركز بنى مزار الرئيسى

 - العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم الموافقه مسبقا

 25255224، قيد فى  5155555055المهندس للبالستيك لصاحبها ) بافلى ايمن فاروق لبيب(  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

ارية وعلى عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المنتجات البالستيكيه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الس 272برقم 

موقع  -ش محمد السبيعى  2المنشاه  الحصول على كافه التراخيص الالزمة لمباشره نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى/ مدينه المنيا 

لموافقه مسبقاارسه النشاط / احدى المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم امم - 

   ــــــــــــــــــــــ  

   قيود شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ستزراع اضي بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله لالحامد جوده محمد حامد جوده وشركاه   شركة  ،  استصالح وتجهيز االر -  1

ستزراع وان واستزراع االراضي المستصلحه ويشترط في هاتين الحالتين ان تكون االراضي مخصصه الغراض االستصالح واال5

 305اء رقم لوزرتستخدم طرق الري الحديثه في االستزراع وليس الري بطريقه الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس ا

 -ه الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيواني -تربيه الخيول - 2552لسنه  302وقرار رئيس الجمهوريه رقم  2557لسنه 

، عن  270برقم  25255223،قيدت فى  3555550555تربيه جميع انواع الحيوانات   ،رأس مالها    -اقامه المزارع السمكيه 

واستزراع االراضي المستصلحه ويشترط في هاتين 5الراضي بالمرافق االساسيه التي تجعلها قابله لالستزراع استصالح وتجهيز ا

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

 302وقرار رئيس الجمهوريه رقم  2557لسنه  305س الوزراء رقم الري بطريقه الغمر فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئي

ع انواع تربيه جمي -اقامه المزارع السمكيه  -الهندسه الوراثيه في المجاالت النباتيه والحيوانيه  -تربيه الخيول - 2552لسنه 

قع ممارسه النشاط / جميع انحاء مو-عزبه حامد جوده -قرية السراريه -الحيوانات ، بجهة : المركز الرئيسى /مركز سمالوط 

 - الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم المواقفه مسبقا

ه جميع تربي -حامد جوده محمد حامد جوده وشركاه   شركة  ،  سواء كان ذلك النتاج السالالت او االلبان او التسمين او اللحوم  -  2

مع مراعاه احكام القوانين 5ج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم انواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتا
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 3555550555واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها  ،رأس مالها   

تربيه جميع انواع  -او االلبان او التسمين او اللحوم  ، عن سواء كان ذلك النتاج السالالت 270برقم  25255223،قيدت فى 

مع مراعاه احكام القوانين 5الدواجن والطيور سواء كان ذلك النتاج السالالت او التفريخ او انتاج البيض او التسمين او اللحوم 

يسى /مركز ، بجهة : المركز الرئ واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها

اء فيلزم موقع ممارسه النشاط / جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سين-عزبه حامد جوده -قرية السراريه -سمالوط 

 - المواقفه مسبقا

ويجوز للشركه ان تكون  5 اكسفورد مصر   شركة  ،  اقامه وتشغيل مركز تدريب وتعليم حاسب الى وتنمية الموارد البشرية -  3

حقيق لها مصلحه او تشرك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على ت

ن كام القانوغرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فى الهيئات السالفه او تشتريهااو تلحقها بها وذلك طبقا الح

مه مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص الالز5والئحته التنفذيه 

، عن اقامه وتشغيل مركز تدريب وتعليم حاسب  227برقم  25255213،قيدت فى  155550555لمباشره نشاطها  ،رأس مالها   

ل وز للشركه ان تكون لها مصلحه او تشرك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاوويج 5الى وتنمية الموارد البشرية 

ئات السالفه اعماال شبيهة باعمالها او التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى الخارج ، كما يجوز لها ان تندمج فى الهي

مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وعلى 5حته التنفذيه او تشتريهااو تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئ

شارع - 207عقار رقم  -الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى/ مدينة المنيا 

زيرة سيناء يلزم الموافقة مسبقاموقع ممارسة النشاط/ جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا شبه ج -عدنان المالكى   - 

الصناعية  ماجد موسى نخله ابراهيم وشريكته   شركة  ،   اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتجميع كافة المنتجات من المحابس -  4

شبكات زم بانواعها ومن الزهر والحديد واالستانلس والنحاس والوصالت والفلنشان االكواع الماسير المساليب قطع االتصال ولوا

لى الشركة اقامة وتشغيل مصنع لتجميع وتصنيع محابس المياة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وع -المياه 

، عن  228برقم  25255212،قيدت فى  3555550555الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشرة نشاطها  ،رأس مالها   

س والنحاس جميع كافة المنتجات من المحابس الصناعية بانواعها ومن الزهر والحديد واالستانلاقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وت

وتصنيع محابس  اقامة وتشغيل مصنع لتجميع -والوصالت والفلنشان االكواع الماسير المساليب قطع االتصال ولوازم شبكات المياه 

رة نشاطها ، رية وعلى الشركة الحصول على كافة التراخيص الالزمة لمباشالمياة مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات السا

لنيلشرق ا -المطاهرة  -مركز الخدمه الرئيسى بجهاز المنطقة الصناعية  -بجهة : المركز الرئيسى/ القطاع الصناعى الثانى   - 

لساريه ايمن سيد راغب طه وشركاه   شركة  ،  بالضمانات والحوافز الوارده به مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات ا -  5

برقم  25255223،قيدت فى  3555550555وعلي الشركه الحصول علي كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها  ،رأس مالها   

لي كافه ز الوارده به مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلي الشركه الحصول ع، عن بالضمانات والحواف 272

موقع -ى كائن بشارع البوشى امتداد شارع العرفان-التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى /مدينه ملوى 

قه شبه جزيره سيناء فيلزم الموافقه مسبقاممارسه النشاط / جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منط  - 

انين ابراهيم نادى احمد محمد وشركاة   شركة  ،  اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافه انواعها مع مراعاه احكام القو -  6

 3555550555ها   واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها  ،رأس مال

ائح ، عن اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع االعالف بكافه انواعها مع مراعاه احكام القوانين واللو 202برقم  25255254،قيدت فى 

كز والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ، بجهة : المركز الرئيسى / مر

يه فيما موقع ممارسه النشاط / احدى المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر العرب -الفكريه  -جمهوريه شارع ال -ابوقرقاص 

 - عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم الموافقه مسبقا

يطريه ) بايمن سيد راغب طه وشركاه   شركة  ،   انشطه من داخل قانون االستثمار: اقامه وتشغيل مصنع االدويه البشريه وال -  7

غير(. انشطه من خارج اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع المستلزمات الطبيه والمكمالت الغذائيه ) التصنيع لدى ال -التصنيع لدى الغير( 

تصنيع لدى قانون االستثمار: توزيع االدويه والمكمالت الغذائيه ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبيه واالجهزه الطبيه وال

دم تمتع ماسبق . مع التزام الشركه بافراد حسابات ومركز مالي مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار مع عالغير في كل 

، عن انشطه من داخل قانون  272برقم  25255223،قيدت فى  3555550555االنشطه خارج قانون االستثمار   ،رأس مالها   

نيع المستلزمات الطبيه اقامه وتشغيل مصنع لتص -بيطريه ) التصنيع لدى الغير( االستثمار: اقامه وتشغيل مصنع االدويه البشريه وال

تحضرات والمكمالت الغذائيه ) التصنيع لدى الغير(. انشطه من خارج قانون االستثمار: توزيع االدويه والمكمالت الغذائيه ومس

ابات ومركز مالي ماسبق . مع التزام الشركه بافراد حسالتجميل والمستلزمات الطبيه واالجهزه الطبيه والتصنيع لدى الغير في كل 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

-ينه ملوى مستقل لالنشطه الوارده بقانون االستثمار مع عدم تمتع االنشطه خارج قانون االستثمار ، بجهة : المركز الرئيسى /مد

يناء فيلزم ا منطقه شبه جزيره سموقع ممارسه النشاط / جميع انحاء الجمهوريه فيما عد-كائن بشارع البوشى امتداد شارع العرفانى 

 - الموافقه مسبقا

تعبئة المواد فيفورت فود للصناعات الغذائية   شركة  ،   انشطة من داخل قانون االستثمار: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع و -  8

تصلحه ويشترط راضى المساستصالح وتجهيز االراضى بالمرافق االساسية التى تجعلها قابله لالستزراع . واستزراع اال -الغذائية 

ى فى هاتين الحالتين ان تكون االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع , وان تستخدم طرق الرى الحديثة ف

وقرار رئيس  2557لسنة  305االستزراع وليس الرى بطريق الغمر . فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

 25255212،قيدت فى  1555550555انشطة من خارج قانون االستثمار:   ،رأس مالها    - 2552لسنة  302الجمهورية رقم 

جهيز استصالح وت -، عن انشطة من داخل قانون االستثمار: اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية  271برقم 

لحالتين ان تكون االراضى المستصلحه ويشترط فى هاتين ا االراضى بالمرافق االساسية التى تجعلها قابله لالستزراع . واستزراع

يق الغمر االراضى مخصصه الغراض االستصالح واالستزراع , وان تستخدم طرق الرى الحديثة فى االستزراع وليس الرى بطر

انشطة  - 2552نة لس 302وقرار رئيس الجمهورية رقم  2557لسنة  305. فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 

 -دفا من خارج قانون االستثمار: ، بجهة : يكون المركز الرئيسى الدارة الشركة وموطنها القانونى/ مركز بنى مزار طريق صن

ة مسبقاموقع ممارسة االنشطة الصناعية/ احدى المناطق الصناعيه المعتمده في ج.م.ع فيما عدا شبه جزيرة سيناء يلزم الموافق  - 

مستقل  ت فود للصناعات الغذائية   شركة  ،  توزيع المواد الغذائية مع التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالىفيفور -  9

ز الوارده بقانون لالنشطة الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة بهذا الشرط يسقط حقها فى التمتع بالمزايا والحواف

صلحة او نشطة خارج قانون االستثمار بالضمانات والحوافز الوارده به يجوز للشركة ان تكون لها ماالستثمار . مع عدم تمتع اال

ها فى تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرض

، عن توزيع المواد الغذائية مع  271برقم  25255212قيدت فى ، 1555550555مصر او الخارج كما يجوز لها   ،رأس مالها   

هذا الشرط يسقط التزام الشركة بافراد حسابات ومركز مالى مستقل لالنشطة الوارده بقانون االستثمار وفى حالة عدم التزام الشركة ب

ات والحوافز خارج قانون االستثمار بالضمان حقها فى التمتع بالمزايا والحوافز الوارده بقانون االستثمار . مع عدم تمتع االنشطة

هه الوارده به يجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبي

ة الشركة داربأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها ، بجهة : يكون المركز الرئيسى ال

ي ج.م.ع موقع ممارسة االنشطة الصناعية/ احدى المناطق الصناعيه المعتمده ف -وموطنها القانونى/ مركز بنى مزار طريق صندفا 

 - فيما عدا شبه جزيرة سيناء يلزم الموافقة مسبقا

بقا الحكام القانون ها أو تلحقها بها وذلك طفيفورت فود للصناعات الغذائية   شركة  ،  أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتري -  10

ص الالزمه والئحته التنفيذيه. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخي

فة أو تشتريها ، عن أن تندمج فى الهيئات السال 271برقم  25255212،قيدت فى  1555550555لمباشرة نشاطها.  ،رأس مالها   

لى الشركه أو تلحقها بها وذلك طبقا الحكام القانون والئحته التنفيذيه. مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وع

ى/ مركز الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها. ، بجهة : يكون المركز الرئيسى الدارة الشركة وموطنها القانون

زيرة موقع ممارسة االنشطة الصناعية/ احدى المناطق الصناعيه المعتمده في ج.م.ع فيما عدا شبه ج -زار طريق صندفا بنى م

 - سيناء يلزم الموافقة مسبقا

ع مراعاة محمد شحاته محمد شحاته وشركاؤه   شركة  ،  اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير خرسانية والطوب االسمنتى م -  11

وانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطهااحكام الق . 

  

، عن اقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مواسير خرسانية والطوب  208برقم  25255254،قيدت فى  3555550555،رأس مالها     

مباشرة ساريه وعلى الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لاالسمنتى مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ال

موقع  -المنيا الجديدة المنيا  -25528بلوك  3قطعة رقم  -المجاورة السادسة  -نشاطها. ، بجهة : المركز الرئيسى / الحى السادس 

اء يلزم الموافقة مسبقاممارسة النشاط / احدى المناطق الصناعيه المعتمده في ج.م.ع فيما عدا شبه جزيرة سين  - 

وتغليف  احمد على محمد محمد وشريكه   شركة  ،   اقامة وتشغيل مصنع النتاج وتعبئة وتغليف المكرونه وتجفيف وطحن -  12

ة ول على كافتغليف وتعبئة المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحص -ملح الطعام 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 6 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

 .التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها

  

، عن اقامة وتشغيل مصنع النتاج وتعبئة وتغليف المكرونه  222برقم  25255213،قيدت فى  3555550555،رأس مالها     

وعلى ساريه تغليف وتعبئة المواد الغذائية مع مراعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات ال -وتجفيف وطحن وتغليف ملح الطعام 

موقع  -ار مركز بنى مز -الشركه الحصول على كافة التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها. ، بجهة : المركز الرئيسى/ شارع الجالء 

  ممارسة النشاط/ جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء يلزم الموافقه  مسبقا

 

- 

   ــــــــــــــــــــــ  

لتجارى أفرادتعديالت السجل ا     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ ،   222د ،، سبق قيده برقم سيرن للكواشف التشخيصيه لصاحبها / حمدى محمد عبدالرحمن محمود  تاجر فر -  1

جنيه  7555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،  25255217   

وفي تاريخ ،   222سيرن للكواشف التشخيصيه لصاحبها / حمدى محمد عبدالرحمن محمود  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  2

جنيه  7555550555يل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس ماله ،تم تعد  25255217   

وفي   115الرضوان النتاج الخبز وحلوى العجائن. لصاحبها / ياسر محمد فاروق عبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبق قيده برقم  -  3

جنيه  7555550555المال ليصبح رأس ماله ، تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس  25255224تاريخ ،    

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 7 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

وفي تاريخ  222سيرن للكواشف التشخيصيه لصاحبها / حمدى محمد عبدالرحمن محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  1

لقطعه رقم ا -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط الصناعى/ مدينه المنيا  25255212

ه/ جميع انحاء موقع ممارسه باقى االنشط -ثانيه بلوك هـ بالمنطقه الصناعيه شرق النيل المطاهره بالقطاع الثالث الخليه ال 21, 25

  - الجمهوريه فيما عدا سيناء

 25255212وفي تاريخ  275البدر هايبر ماركت لصاحبها ) نجالء محمد فتحى عبدالحكيم( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  2

اط/ بالمدن وموقع ممارسه النش -محافظة المنيا -ابو قرقاص  -لـتأشير:   ، المركز الرئيسى/ الفكرية تم تعديل العنوان , وصف ا

قه مسبقاوالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم فيما عدا شبه جزيزه سيناء فيلزم المواف - 

 25255223وفي تاريخ  273بدالحليم جمال يونس ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    المعتصم للخبز البلدى لصاحبها )عواد ع -  3

ابوعزيز -القشيرى -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط / مركز مطاى   -  

وفي تاريخ  274،  سبق قيده برقم     مركز الكرمه لتعليم اللغات لصاحبها )ناجي سعد جرجس عبدالشهيد( ، تاجر فرد -  4

ع انحاء موقع ممارسه النشاط /جمي -كوم والي -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى/ مركز مطاي  25255223

 - الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم الموافقه مسبقا

وفي تاريخ  272) تادرس عوض اسحق مينا ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     مصنع الجوهرى للمنتجات الورقية لصاحبها -  5

سه موقع ممار -اشروبة غرب البلد  -تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى/ مركز بنى مزار  25255224

ه مسبقابه جزيره سيناء فيلزم الموافقاحدى المناطق الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه ش -النشاط   - 

وفي  278الطارق لتعبئه المواد الغذائيه لصاحبها )طارق فتحي محمود مصطفي المفتي ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  6

لمصاص زبه اع-تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسي وموقع ممارسه النشاط / مدينه المنيا  25255224تاريخ 

( بالدور االرضي7عماره رقم) -  - 

تم  25255224وفي تاريخ  272المهندس للبالستيك لصاحبها ) بافلى ايمن فاروق لبيب( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  7

/ احدى المناطق موقع ممارسه النشاط  -ش محمد السبيعى  2تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى/ مدينه المنيا 

  -الصناعيه المعتمده بجمهوريه مصر العربيه فيما عدا منطقه شبه جزيره سيناء فيلزم الموافقه مسبقا

تم  25255222وفي تاريخ  224الزهور للمنظفات لصاحبها ) مطاوع جمال مطاوع معتمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم     -  8

ابوخلقه -لمركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط / مركز ديرمواس تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، ا  -  

بق قيده لتصنيع وصالت البولى بروبلين لصاحبها ) نشوى رضا حسن عبداللطيف ( ، تاجر فرد ،  س SPT سوبر بولى تريد -  9

 موقع ممارسة النشاط / مركزتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى و 25255222وفي تاريخ  223برقم    

  - ديرمواس جزيرة تل بنى عمران

يده برقم  مركز االن للتعليم والتدريب على اللغات والترجمه لصاحبها) احمد محمد محمود عبد العزيز( ، تاجر فرد ،  سبق ق -  10

 شارع العاشر من -ز بنى مزارتم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى/ مرك 25255222وفي تاريخ  222  

يره سيناء موقع ممارسه النشاط/ جميع انحاء الجمهوريه فيما عدا منطقه شبه جز -خلف مستشفى الفايد  -طريق ابو حرب -رمضان 

  - فيلزم الموافقه مسبقا

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   نوع الشركة  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 8 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ  222سيرن للكواشف التشخيصيه لصاحبها / حمدى محمد عبدالرحمن محمود ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  1

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255212  

تم 25255212وفي تاريخ  275الحكيم( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   البدر هايبر ماركت لصاحبها ) نجالء محمد فتحى عبد -  2

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: خاص

وفي تاريخ  273المعتصم للخبز البلدى لصاحبها )عواد عبدالحليم جمال يونس ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  3

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255223  

وفي تاريخ  274مركز الكرمه لتعليم اللغات لصاحبها )ناجي سعد جرجس عبدالشهيد( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  4

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255223  

وفي تاريخ  272 مصنع الجوهرى للمنتجات الورقية لصاحبها ) تادرس عوض اسحق مينا ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   -  5

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255224  

تم تعديل 25255224وفي تاريخ  272المهندس للبالستيك لصاحبها ) بافلى ايمن فاروق لبيب( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  6

 نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

وفي تاريخ  278بها )طارق فتحي محمود مصطفي المفتي ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم   الطارق لتعبئه المواد الغذائيه لصاح -  7

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255224  

يده برقم   مركز االن للتعليم والتدريب على اللغات والترجمه لصاحبها) احمد محمد محمود عبد العزيز( ، تاجر فرد ،  سبق ق -  8

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255222ي تاريخ وف 222  

بق قيده لتصنيع وصالت البولى بروبلين لصاحبها ) نشوى رضا حسن عبداللطيف ( ، تاجر فرد ،  س SPT سوبر بولى تريد -  9

تم تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار25255222وفي تاريخ  223برقم     

تم 25255222وفي تاريخ  224الزهور للمنظفات لصاحبها ) مطاوع جمال مطاوع معتمد ( ، تاجر فرد ،  سبق قيده برقم    -  10

 تعديل نوع الشركة , وصف التأشير: استثمار

   ــــــــــــــــــــــ  

   الكيان القانوني 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

سم والسمةاال     

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 9 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

ــــــــــــــــــــــ      

   تعديالت السجل التجارى شركات 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

الشطب -المحو       

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   رأس المال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

وفي تاريخ    178خالد محمد احمد اسماعيل وشريكيه ) سوبر اليت للدهانات ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  1

جنيه  15555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255211،   

وفي تاريخ    178نات ( توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ،خالد محمد احمد اسماعيل وشريكه ) سوبر اليت للدها -  2

جنيه  15555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255211،   

أس المال , تم تعديل ر 25255211وفي تاريخ   ، 178بالل عبدالله محمد عبدالله وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  3

جنيه  15555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    178يعدل اسم الشركه بجعله / بالل عبدالله محمد عبدالله وشريكه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  4

جنيه  15555550555أس مالها ،تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح ر 25255211،   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 10 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

وفي تاريخ    178خالد محمد احمد اسماعيل وشريكيه ) سوبر اليت للدهانات ( شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  5

جنيه  15555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255211،   

وفي تاريخ    178عيل وشريكه ) سوبر اليت للدهانات ( شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،خالد محمد احمد اسما -  6

جنيه  15555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255211،   

تم تعديل رأس المال ,  25255211ريخ   ،وفي تا 178بالل عبدالله محمد عبدالله وشركاه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  7

جنيه  15555550555وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    178يعدل اسم الشركه بجعله / بالل عبدالله محمد عبدالله وشريكه شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  8

جنيه  15555550555تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،  تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:  25255211،   

تم  25255212وفي تاريخ   ، 277المبروكه لمنتجات االلبان امل محمد ابوالليل وشركاتها توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  9

جنيه  15555550555تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

وفي تاريخ    277المبروكه للمنتجات الغذائية يوسف اسماعيل عبدالرحيم وشركاه توصية بسيطة  ، سبق قيدها برقم ، -  10

جنيه  15555550555تم تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ، 25255212،   

تم تعديل رأس المال , وصف  25255212وفي تاريخ   ، 277قيدها برقم ، ايمن ابراهيم متى وشريكه توصية بسيطة  ، سبق -  11

جنيه  15555550555التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس المال ,  25255227وفي تاريخ   ، 215سيد احمد سيد وعادل عاشور سيد شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  12

جنيه  3555550555ديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،وصف التأشير:   تع   

تم  25255227وفي تاريخ   ، 215شركة سيد احمد سيد وعادل عاشور سيد وشريكهما شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ، -  13

جنيه  3555550555تعديل رأس المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

تم تعديل رأس  25255227وفي تاريخ   ، 215سيد ومصطفى مختار محمد شركة تضامن  ، سبق قيدها برقم ،سيد احمد  -  14

جنيه  3555550555المال , وصف التأشير:   تعديل رأس المال ليصبح رأس مالها ،   

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

تم  25255212وفي تاريخ  277اللبان امل محمد ابوالليل وشركاتها ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    المبروكه لمنتجات ا -  1

 -شرق النيل القطاع الصناعى االول  -الخلية الثانية  - 0بلوك  32 - 30 - 2 - 1تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطع ارقام/ 

 المطاهرة

وفي تاريخ  277ة يوسف اسماعيل عبدالرحيم وشركاه ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    المبروكه للمنتجات الغذائي -  2

شرق النيل القطاع  -الخلية الثانية  - 0بلوك  32 - 30 - 2 - 1تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، القطع ارقام/  25255212

المطاهرة -الصناعى االول   

تم تعديل العنوان , وصف  25255212وفي تاريخ  277وصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    ايمن ابراهيم متى وشريكه ، ت -  3

المطاهرة -شرق النيل القطاع الصناعى االول  -الخلية الثانية  - 0بلوك  32 - 30 - 2 - 1الـتأشير:   ، القطع ارقام/   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 11 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

تم تعديل العنوان ,  25255212وفي تاريخ  228    ماجد موسى نخله ابراهيم وشريكته ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم -  4

 -شارع السبتية بوالق  05بالمبنى رقم  31محل رقم  -وصف الـتأشير:   ، تم افتتاح فرع جديد للشركة عنوانة/ محافظة القاهرة 

  - موقع ممارسة النشاط/ جميع انحاء الجمهورية فيما عدا شبة جزيرة سيناء

وفي تاريخ  225كرونه ) ناديه بشرى عبدالملك وشريكها ( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم    شركه مارى لتصنيع الم -  5

لخليه تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط/ القطاع الصناعى االول _ ا 25255218

( وجزء من قطع0,4الثالثه بلوك )ج( _ القطع ارقام )  (01,3) -  

وفي تاريخ  225كيرو لتصنيع المكرونه لصاحبها )ناصف عياد عياد سعيد وشريكه( ، توصية بسيطة ،  سبق قيدها برقم     -  6

لخليه تم تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط/ القطاع الصناعى االول _ ا 25255218

( وجزء من قطع0,4) الثالثه بلوك )ج( _ القطع ارقام  (01,3) -  

تم تعديل العنوان ,  25255227وفي تاريخ  215سيد احمد سيد وعادل عاشور سيد ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  7

بلوك ب بالمنطقه الصناعيه  3الخليه  3القطاع  43وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط/ القطعه رقم 

شبه جزيره  ويجوز للشركه ان ينشا لها فروع او مكاتب او توكيالت فى ج.م.ع اوفى الخارج فيماعدا -المنيا  -ره شرق النيل المطاه

 - سيناء

تم  25255227وفي تاريخ  215شركة سيد احمد سيد وعادل عاشور سيد وشريكهما ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  8

بلوك ب بالمنطقه  3الخليه  3القطاع  43تعديل العنوان , وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع ممارسه النشاط/ القطعه رقم 

رج فيماعدا ويجوز للشركه ان ينشا لها فروع او مكاتب او توكيالت فى ج.م.ع اوفى الخا -المنيا  -الصناعيه المطاهره شرق النيل 

 - شبه جزيره سيناء

تم تعديل العنوان ,  25255227وفي تاريخ  215سيد احمد سيد ومصطفى مختار محمد ، شركة تضامن ،  سبق قيدها برقم     -  9

بلوك ب بالمنطقه الصناعيه  3الخليه  3القطاع  43ممارسه النشاط/ القطعه رقم  وصف الـتأشير:   ، المركز الرئيسى وموقع

شبه جزيره  ويجوز للشركه ان ينشا لها فروع او مكاتب او توكيالت فى ج.م.ع اوفى الخارج فيماعدا -المنيا  -المطاهره شرق النيل 

 - سيناء

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

ــــــــــــــــــــــ      

 

ستيكيه منسوجه محمد على احمد الخولى وشركاه ، توصية بسيطة  تعديل النشاط بجعله/ اقامه وتشغيل مصنع لتصنيع اجوله بال -  1

وعلى الشركه  من البولى بروبلين وتصنيع كمامه واقيه غير طبيه من القماش مع مراعاه احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه

تم تعديل النشاط , وصف 25255254وفي تاريخ  235ى كافه التراخيص الالزمه لمباشره نشاطها ،  سبق قيدها برقم   الحصول عل

 التأشير:  توصية بسيطة

، ذات مسئولية محدودة  التمويل العقارى واداره االصول العقاريه . يجوز  (fatihet khayr )فاتحه خير للتنميه واالستثمار -  2

ى قد ن لها مصلحة او تشترك باى وجه من الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه بأعمالها أو التللشركة ان تكو

ها وذلك طبقا تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او الخارج كما يجوز لها أن تندمج فى الهيئات السالفة أو تشتريها أو تلحقها ب

كافة  راعاة احكام القوانين واللوائح والقرارات الساريه وعلى الشركه الحصول علىالحكام القانون والئحته التنفيذيه. مع م

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات 25255252وفي تاريخ  221التراخيص الالزمه لمباشرة نشاطها. ،  سبق قيدها برقم   

 مسئولية محدودة

_ اقامه وانشاء المستشفيات المتخصصه او المتكامله او العامه وما 1 النسر العربى للرعايه الطبيه ، ذات مسئولية محدودة  -  3

تجارة  -3_ اعداد وتقديم برامج الرعايه الطبيه فيما عدا الوساطه التامينيه والتامين الطبى. 2تضمه من انشطه عالجيه اوطبيه. 

تجاره وتوزيع  -0مزارع وادويه بيطريه.  تجاره وتوزيع اعالف ومستلزمات -4وتوزيع ادوية وتجهيزات طبية ومستلزمات طبية. 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 12 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

ة هذة مواد غذائيه. وذلك دون االخالل باحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار الترخيص الالزمه لممارس

وصف تم تعديل النشاط , 25255212وفي تاريخ  223النشاط .  ويجوز للشركه ان تشترك باى وجه من ،  سبق قيدها برقم   

 التأشير:  ذات مسئولية محدودة

ها او التى النسر العربى للرعايه الطبيه ، ذات مسئولية محدودة  الوجوه مع الشركات وغيرها التى تزاول اعماال شبيهه باعمال -  4

كام القانون الحقد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر او فى خارج مصر , كما يجوز لها ان تندمج فيها او تلحقها بها وذلك طبقا 

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  ذات مسئولية محدودة25255212وفي تاريخ  223. ،  سبق قيدها برقم     

ة وتعبئه الحبوب المبروكه لمنتجات االلبان امل محمد ابوالليل وشركاتها ، توصية بسيطة  تهيئة المحاصيل فرز وغربلة وتنقي -  5

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212وفي تاريخ  277يدها برقم   والحاصالت الزراعية ،  سبق ق  

لة وتنقية وتعبئه المبروكه للمنتجات الغذائية يوسف اسماعيل عبدالرحيم وشركاه ، توصية بسيطة  تهيئة المحاصيل فرز وغرب -  6

ةتم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيط52552122وفي تاريخ  277الحبوب والحاصالت الزراعية ،  سبق قيدها برقم     

ت الزراعية ،  سبق ايمن ابراهيم متى وشريكه ، توصية بسيطة  تهيئة المحاصيل فرز وغربلة وتنقية وتعبئه الحبوب والحاصال -  7

تم تعديل النشاط , وصف التأشير:  توصية بسيطة25255212وفي تاريخ  277قيدها برقم     

ــــــــــــــــــــــ      

    نوع الشركة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الكيان القانوني  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    االسم والسمة  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

الى: ايمن ابراهيم متى وشريكه 277التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم  توصية بسيطة  تم  25255212،  فى تاريخ :   -  1  

الى: ايمن سيد راغب طه  272توصية بسيطة  تم التأشير بتعديل اسم الشركة المقيدة برقم   25255223،  فى تاريخ :   -  2

 وشركاه

الى: سيد احمد سيد ومصطفى  215لشركة المقيدة برقم شركة تضامن  تم التأشير بتعديل اسم ا  25255227،  فى تاريخ :   -  3

 مختار محمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 13 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

 

يك المتضامن / بالل عبدالله محمد عبدالله  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية  للشر -  1

باسم الشركة  بالل عبدالله محمد عبدالله  منفردا ولة حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن والمعاوضة للعقارات والمنقوالت

 ام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع االعمال العام والقطاع الخاصوالغراض الشركة ام

ارف وكذالك التوقيع علي عقود التسهيالت االئتمانية والرهن والقرض واي نوع من انواع المعامالت المالية مع البنوك والمص

خ : كيل الغير في كل او بعض ما ماورد عدا الشريك الموصى ، تاريوالهيئات المالية ولة حق الكفالة والضمانة وله حق  تو

178برقم       25255211  

يك المتضامن / بالل عبدالله محمد عبدالله  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية  للشر -  2

باسم الشركة  ود الشراء والبيع والرهن والمعاوضة للعقارات والمنقوالتبالل عبدالله محمد عبدالله  منفردا ولة حق التوقيع علي عق

 والغراض الشركة امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع االعمال العام والقطاع الخاص

ارف مالت المالية مع البنوك والمصوكذالك التوقيع علي عقود التسهيالت االئتمانية والرهن والقرض واي نوع من انواع المعا

خ : والهيئات المالية ولة حق الكفالة والضمانة وله حق  توكيل الغير في كل او بعض ما ماورد عدا الشريك الموصى ، تاري

178برقم       25255211  

يك المتضامن / المسؤلية  للشربالل عبدالله محمد عبدالله  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع و -  3

باسم الشركة  بالل عبدالله محمد عبدالله  منفردا ولة حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن والمعاوضة للعقارات والمنقوالت

 صوالغراض الشركة امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع االعمال العام والقطاع الخا

ارف وكذالك التوقيع علي عقود التسهيالت االئتمانية والرهن والقرض واي نوع من انواع المعامالت المالية مع البنوك والمص

خ : والهيئات المالية ولة حق الكفالة والضمانة وله حق  توكيل الغير في كل او بعض ما ماورد عدا الشريك الموصى ، تاري

178برقم       25255211  

يك المتضامن / ل عبدالله محمد عبدالله  توصية بسيطة  مدير وشريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية  للشربال -  4

باسم الشركة  بالل عبدالله محمد عبدالله  منفردا ولة حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن والمعاوضة للعقارات والمنقوالت

 ة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع االعمال العام والقطاع الخاصوالغراض الشركة امام مصلح

ارف وكذالك التوقيع علي عقود التسهيالت االئتمانية والرهن والقرض واي نوع من انواع المعامالت المالية مع البنوك والمص

خ : ير في كل او بعض ما ماورد عدا الشريك الموصى ، تاريوالهيئات المالية ولة حق الكفالة والضمانة وله حق  توكيل الغ

178برقم       25255211  

المتضامن /  بالل عبدالله محمد عبدالله  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية  للشريك -  5

باسم الشركة  ء والبيع والرهن والمعاوضة للعقارات والمنقوالتبالل عبدالله محمد عبدالله  منفردا ولة حق التوقيع علي عقود الشرا

 والغراض الشركة امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع االعمال العام والقطاع الخاص

ارف الية مع البنوك والمصوكذالك التوقيع علي عقود التسهيالت االئتمانية والرهن والقرض واي نوع من انواع المعامالت الم

خ : والهيئات المالية ولة حق الكفالة والضمانة وله حق  توكيل الغير في كل او بعض ما ماورد عدا الشريك الموصى ، تاري

178برقم       25255211  

المتضامن /  للشريك بالل عبدالله محمد عبدالله  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية  -  6

باسم الشركة  بالل عبدالله محمد عبدالله  منفردا ولة حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن والمعاوضة للعقارات والمنقوالت

 والغراض الشركة امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع االعمال العام والقطاع الخاص

ارف التوقيع علي عقود التسهيالت االئتمانية والرهن والقرض واي نوع من انواع المعامالت المالية مع البنوك والمصوكذالك 

خ : والهيئات المالية ولة حق الكفالة والضمانة وله حق  توكيل الغير في كل او بعض ما ماورد عدا الشريك الموصى ، تاري

178برقم       25255211  

المتضامن /  ه محمد عبدالله  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية  للشريكبالل عبدالل -  7

باسم الشركة  بالل عبدالله محمد عبدالله  منفردا ولة حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع والرهن والمعاوضة للعقارات والمنقوالت

 عقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع االعمال العام والقطاع الخاصوالغراض الشركة امام مصلحة الشهر ال

ارف وكذالك التوقيع علي عقود التسهيالت االئتمانية والرهن والقرض واي نوع من انواع المعامالت المالية مع البنوك والمص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 14 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

خ : و بعض ما ماورد عدا الشريك الموصى ، تاريوالهيئات المالية ولة حق الكفالة والضمانة وله حق  توكيل الغير في كل ا

178برقم       25255211  

المتضامن /  بالل عبدالله محمد عبدالله  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسؤلية  للشريك -  8

باسم الشركة  الرهن والمعاوضة للعقارات والمنقوالتبالل عبدالله محمد عبدالله  منفردا ولة حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع و

 والغراض الشركة امام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والجهات الرسمية والحكومية وقطاع االعمال العام والقطاع الخاص

ارف بنوك والمصوكذالك التوقيع علي عقود التسهيالت االئتمانية والرهن والقرض واي نوع من انواع المعامالت المالية مع ال

خ : والهيئات المالية ولة حق الكفالة والضمانة وله حق  توكيل الغير في كل او بعض ما ماورد عدا الشريك الموصى ، تاري

178برقم       25255211  

 لجهاتيوسف اسماعيل عبد الرحيم  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام ا -  9

277برقم       25255212الرسمية للشريك المتضامن / ايمن ابراهيم شحاته متى منفردا ، تاريخ :   

م الجهات يوسف اسماعيل عبد الرحيم  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية اما -  10

277برقم       25255212، تاريخ : الرسمية للشريك المتضامن / ايمن ابراهيم شحاته متى منفردا   

م الجهات يوسف اسماعيل عبد الرحيم  توصية بسيطة  خروج شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية اما -  11

277برقم       25255212الرسمية للشريك المتضامن / ايمن ابراهيم شحاته متى منفردا ، تاريخ :   

رسمية متى  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات ال ايمن ابراهيم شحاته -  12

277برقم       25255212للشريك المتضامن / ايمن ابراهيم شحاته متى منفردا ، تاريخ :   

رسمية ولية امام الجهات الايمن ابراهيم شحاته متى  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئ -  13

277برقم       25255212للشريك المتضامن / ايمن ابراهيم شحاته متى منفردا ، تاريخ :   

رسمية ايمن ابراهيم شحاته متى  توصية بسيطة  شريك متضامن  يكون حق االدارة والتوقيع والمسئولية امام الجهات ال -  14

277برقم       25255212تى منفردا ، تاريخ : للشريك المتضامن / ايمن ابراهيم شحاته م  

باسل محمد خديوى حسين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  من حق اعضاء مجلس االداره مجتمعين او  -  15

اع منفردين الحق في التعامل باسم الشركه وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام والقط

شهادات الخاص بكافه اشكالهم وكذلك التعامل مع جميع البنوك والمصارف من سحب وايداع وفتح حسابات واستصدار خطابات و

كذلك الضمان وحق االقتراض والرهن وكافه صور التعامل مع جميع البنوك والمصارف وكل ذلك باسم الشركه وضمن اغراضها و

    25255223رهن الصول الشركه وممتلكاتها العقاريه واالراضى والسيارات ، تاريخ : حق التوقيع علي عقود الشراء والبيع وال

231برقم     

عيين باسل محمد خديوى حسين  شركة مساهمة  رئيس مجلس ادارة وعضو منتدب  باسم الشركه ولصالحها ولهم الحق فى ت -  16

بمعامالت  رام كافه العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلقوعزل مستخدمى ووكالء الشركه وتحديد مرتباتهم واجورهم ولهم اب

231برقم       25255223الشركه بالنقد او باالجل ولهم حق توكيل او تفويض الغير فى كل او بعض ماذكر ، تاريخ :   

ه للشركين جهات الرسميعادل عاشور سيد توني  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام ال -  17

اغراضها  المتضامنين / سيد احمد سيد ياسين ومصطفى مختار محمد محمد مجتمعين اومنفردين فى التعامل باسم الشركه وضمن

امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وابرام كافه العقود والمصارف بكافه 

215برقم       25255227والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد اوباالجل وكل ، تاريخ :   

غير فى ه وضمن اغراضها ولهما حق توكيل العادل عاشور سيد توني  شركة تضامن  مدير و شريك  مايتعلق بسير الشرك -  18

برقم       25255227كل اوبعض ماذكر وانهاء كافه االجراءات الالزمه لذلك لهما حق االقتراض والرهن مجتمعين فقط ، تاريخ : 

215 

521برقم       25255227عادل عاشور سيد توني  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  19  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 15 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

ه للشركين عادل عاشور سيد توني  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمي -  20

اغراضها  المتضامنين / سيد احمد سيد ياسين ومصطفى مختار محمد محمد مجتمعين اومنفردين فى التعامل باسم الشركه وضمن

ر الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك امام جميع الجهات الحكوميه وغي

والمصارف بكافه صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وابرام كافه العقود 

215برقم       25255227خ : والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد اوباالجل وكل ، تاري  

غير فى عادل عاشور سيد توني  شركة تضامن  مدير و شريك  مايتعلق بسير الشركه وضمن اغراضها ولهما حق توكيل ال -  21

برقم       25255227كل اوبعض ماذكر وانهاء كافه االجراءات الالزمه لذلك لهما حق االقتراض والرهن مجتمعين فقط ، تاريخ : 

215 

215برقم       25255227عادل عاشور سيد توني  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  22  

ه للشركين عادل عاشور سيد توني  شركة تضامن  مدير و شريك  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات الرسمي -  23

اغراضها  تار محمد محمد مجتمعين اومنفردين فى التعامل باسم الشركه وضمنالمتضامنين / سيد احمد سيد ياسين ومصطفى مخ

امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع البنوك 

ضمان وابرام كافه العقود والمصارف بكافه صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات ال

215برقم       25255227والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد اوباالجل وكل ، تاريخ :   

غير فى عادل عاشور سيد توني  شركة تضامن  مدير و شريك  مايتعلق بسير الشركه وضمن اغراضها ولهما حق توكيل ال -  24

برقم       25255227افه االجراءات الالزمه لذلك لهما حق االقتراض والرهن مجتمعين فقط ، تاريخ : كل اوبعض ماذكر وانهاء ك

215 

215برقم       25255227عادل عاشور سيد توني  شركة تضامن  مدير و شريك  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  25  

لرسميه ن حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات اسيد احمد سيد ياسين  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكو -  26

ركه وضمن للشركين المتضامنين / سيد احمد سيد ياسين ومصطفى مختار محمد محمد مجتمعين اومنفردين فى التعامل باسم الش

ك التعامل مع جميع اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذل

عقود البنوك والمصارف بكافه صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وابرام كافه ال

215برقم       25255227والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد اوباالجل وكل ، تاريخ :   

وكيل الغير سيد احمد سيد ياسين  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  مايتعلق بسير الشركه وضمن اغراضها ولهما حق ت -  27

    25255227فى كل اوبعض ماذكر وانهاء كافه االجراءات الالزمه لذلك لهما حق االقتراض والرهن مجتمعين فقط ، تاريخ : 

215برقم     

215برقم       25255227ن  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  خروج من الشركه ، تاريخ : سيد احمد سيد ياسي -  28  

لرسميه سيد احمد سيد ياسين  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات ا -  29

ركه وضمن د مجتمعين اومنفردين فى التعامل باسم الشللشركين المتضامنين / سيد احمد سيد ياسين ومصطفى مختار محمد محم

اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع جميع 

عقود كافه الالبنوك والمصارف بكافه صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وابرام 

215برقم       25255227والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد اوباالجل وكل ، تاريخ :   

وكيل الغير سيد احمد سيد ياسين  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  مايتعلق بسير الشركه وضمن اغراضها ولهما حق ت -  30

    25255227جراءات الالزمه لذلك لهما حق االقتراض والرهن مجتمعين فقط ، تاريخ : فى كل اوبعض ماذكر وانهاء كافه اال

215برقم     

215برقم       25255227سيد احمد سيد ياسين  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  31  

لرسميه حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجهات اسيد احمد سيد ياسين  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكون  -  32

ركه وضمن للشركين المتضامنين / سيد احمد سيد ياسين ومصطفى مختار محمد محمد مجتمعين اومنفردين فى التعامل باسم الش



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 16 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

التعامل مع جميع اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك 

عقود البنوك والمصارف بكافه صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وابرام كافه ال

215برقم       25255227والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد اوباالجل وكل ، تاريخ :   

وكيل الغير ضامن  مدير وشريك متضامن  مايتعلق بسير الشركه وضمن اغراضها ولهما حق تسيد احمد سيد ياسين  شركة ت -  33

    25255227فى كل اوبعض ماذكر وانهاء كافه االجراءات الالزمه لذلك لهما حق االقتراض والرهن مجتمعين فقط ، تاريخ : 

215برقم     

215برقم       25255227خروج من الشركه ، تاريخ :   سيد احمد سيد ياسين  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن -  34  

ت مصطفى مختار محمد محمد  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجها -  35

باسم الشركه  لالرسميه للشركين المتضامنين / سيد احمد سيد ياسين ومصطفى مختار محمد محمد مجتمعين اومنفردين فى التعام

 وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع

افه جميع البنوك والمصارف بكافه صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وابرام ك

215برقم       25255227ات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد اوباالجل وكل ، تاريخ : العقود والمشارطات والصفق  

 مصطفى مختار محمد محمد  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  مايتعلق بسير الشركه وضمن اغراضها ولهما حق -  36

خ : ق االقتراض والرهن مجتمعين فقط ، تاريتوكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر وانهاء كافه االجراءات الالزمه لذلك لهما ح

215برقم       25255227  

برقم       25255227مصطفى مختار محمد محمد  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  37

215 

ت والمسئوليه امام الجهامصطفى مختار محمد محمد  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكون حق االداره والتوقيع  -  38

باسم الشركه  الرسميه للشركين المتضامنين / سيد احمد سيد ياسين ومصطفى مختار محمد محمد مجتمعين اومنفردين فى التعامل

 وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع

افه وك والمصارف بكافه صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وابرام كجميع البن

215برقم       25255227العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق بمعامالت الشركه بالنقد اوباالجل وكل ، تاريخ :   

 متضامن  مايتعلق بسير الشركه وضمن اغراضها ولهما حقمصطفى مختار محمد محمد  شركة تضامن  مدير وشريك  -  39

خ : توكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر وانهاء كافه االجراءات الالزمه لذلك لهما حق االقتراض والرهن مجتمعين فقط ، تاري

215برقم       25255227  

برقم       25255227كه ، تاريخ : مصطفى مختار محمد محمد  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  خروج من الشر -  40

215 

ت مصطفى مختار محمد محمد  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  يكون حق االداره والتوقيع والمسئوليه امام الجها -  41

باسم الشركه  الرسميه للشركين المتضامنين / سيد احمد سيد ياسين ومصطفى مختار محمد محمد مجتمعين اومنفردين فى التعامل

 وضمن اغراضها امام جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه والقطاع العام وقطاع االعمال والقطاع الخاص وكذلك التعامل مع

افه جميع البنوك والمصارف بكافه صور التعامل من سحب وايداع وفتح حسابات واصدار خطابات وشهادات الضمان وابرام ك

215برقم       25255227بمعامالت الشركه بالنقد اوباالجل وكل ، تاريخ : العقود والمشارطات والصفقات التى تتعلق   

 مصطفى مختار محمد محمد  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  مايتعلق بسير الشركه وضمن اغراضها ولهما حق -  42

خ : رهن مجتمعين فقط ، تاريتوكيل الغير فى كل اوبعض ماذكر وانهاء كافه االجراءات الالزمه لذلك لهما حق االقتراض وال

215برقم       25255227  

برقم       25255227مصطفى مختار محمد محمد  شركة تضامن  مدير وشريك متضامن  خروج من الشركه ، تاريخ :  -  43

215 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 17 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

215برقم       25255227د  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ : سيد احمد سيد وعادل عاشور سي -  1  

 25255227شركة سيد احمد سيد وعادل عاشور سيد وشريكهما  شركة تضامن  مصدق على توقيع شركة تضامن ، تاريخ :  -  2

215برقم        

برقم       25255227ع شركة تضامن ، تاريخ : سيد احمد سيد ومصطفى مختار محمد  شركة تضامن  مصدق على توقي -  3

215 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات افراد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

برقم     25255250، تاريخ :  211  2525/8/0اكسالنت درنيك للتصنيع والتوزيع . لصاحبها/ نزيه حافظ سليم ميخائيل  ج/ -  1

  138  

   ــــــــــــــــــــــ  

   تجديدات شركات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 -ج  ر االسمنتية ) محمود النوبى السيد احمد وشريكه (الشركة المتحدة لصناعه المواسير الخرسانيه المسلحة والمواسي -  1

220برقم       25255257، تاريخ :  727  2517/12/10  

تحى محمود الشركة المتحدة لصناعة المواسير الخرسانيه المسلحه والمواسير االسمنتيه ) محمود النوبى السيد احمد وابراهيم ف -  2

220برقم       25255257، تاريخ :  727  2517/12/10 -محمد عبدالفتاح وشريكهم (  ج  

وسف غالى الشركه / المتحده لصناعه المواسير الخرسانيه والمسلحه والمواسير االسمنتيه ) محمود النوبى السيد احمد وكمال ي -  3

220برقم       25255257، تاريخ :  727  2517/12/10 -ووجدى عادل باسيلى وشريكهما (  ج  

مال يوسف المل لصناعه المواسير الخرسانيه المسلحه والمواسير االسمنتيه والطوب االسمنتى ) كامل نبيل كامل وكشركه / ا -  4

220برقم       25255257، تاريخ :  727  2517/12/10 -غالى وشركائهما (  ج  

220برقم       25255257، تاريخ :  727  2517/12/10 -بهاء سمير كمال وشريكيه  ج -  5  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 18 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

223برقم       25255258، تاريخ :  222  2525/2/8-عصام بدر عبدالجواد وشريكه  ج  -  6  

223برقم       25255258، تاريخ :  222  2525/2/8-شركه /  عصام بدر عبدالجواد وشريكه  ج  -  7  

، تاريخ :  220  2525/4/32شركه المبارك لصناعه المكرونه لصاحبها )وجيه ايليا مرجان وشركاه(  سارى حتى  -  8

224برقم       25255258  

،  220  2525/4/23شركه المبارك لصناعه المكرونه )وجيه ايليا مرجان وسلوى صليب كامل وشركاهما (  سارى حتى  -  9

224برقم       25255258تاريخ :   

 25255258، تاريخ :  220  2525/4/23شركه المبارك لصناعه المكرونه ) عاطف جابر انجلى وشريكته (  سارى حتى  -  10

224برقم        

، تاريخ :  220  2525/4/23النجار لصناعه المكرونه )عصام بدر عبدالجواد وجابر انجلى جيد (  سارى حتى  -  11

224برقم       25255258  

، تاريخ :  220  2525/4/23النجار لصناعه المكرونه ) عصام بدر عبدالجواد وجابر انجلى جيد (  سارى حتى  -  12

224برقم       25255258  

، تاريخ :  220  2525/4/23النجار لصناعه المكرونه )عصام بدر عبدالجواد وشاديه عبدالمنعم احمد(  سارى حتى  -  13

224برقم       25255258  

 25255258، تاريخ :  220  2525/4/23شركه النجار لصناعه المكرونه ) عصام بدر عبدالجواد وشريكته (  سارى حتى  -  14

224برقم        

  2525/4/23تعديل اسم الشركه بجعله / شركه النجار لصناعه المكرونه ) عصام بدر عبدالجواد وشريكه (  سارى حتى  -  15

224برقم       25255258، تاريخ :  220  

، تاريخ :  220  2525/4/23حتى شركه المبارك لصناعه المكرونه لصاحبها )وجيه ايليا مرجان وشركاه(  سارى  -  16

224برقم       25255258  

،  220  2525/4/23شركه المبارك لصناعه المكرونه )وجيه ايليا مرجان وسلوى صليب كامل وشركاهما (  سارى حتى  -  17

224برقم       25255258تاريخ :   

 25255258، تاريخ :  220  2525/4/23رى حتى شركه المبارك لصناعه المكرونه ) عاطف جابر انجلى وشريكته (  سا -  18

224برقم        

، تاريخ :  220  2525/4/23النجار لصناعه المكرونه )عصام بدر عبدالجواد وجابر انجلى جيد (  سارى حتى  -  19

224برقم       25255258  

، تاريخ :  220  2525/4/23ى النجار لصناعه المكرونه ) عصام بدر عبدالجواد وجابر انجلى جيد (  سارى حت -  20

224برقم       25255258  

، تاريخ :  220  2525/4/23النجار لصناعه المكرونه )عصام بدر عبدالجواد وشاديه عبدالمنعم احمد(  سارى حتى  -  21

224برقم       25255258  

 25255258، تاريخ :  220  2525/4/23شركه النجار لصناعه المكرونه ) عصام بدر عبدالجواد وشريكته (  سارى حتى  -  22

224برقم        

  2525/4/23تعديل اسم الشركه بجعله / شركه النجار لصناعه المكرونه ) عصام بدر عبدالجواد وشريكه (  سارى حتى  -  23

224برقم       25255258، تاريخ :  220  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 19 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجز ز التعامل مع هذا الملف أو أيال يجو

223برقم       25255258، تاريخ :  227  2525/2/8 -شركه / عصام بدر عبد الجواد وشريكه  ج   -  24  

223برقم       25255258، تاريخ :  227  2525/2/8 -عصام بدر عبدالجواد وشريكه  ج   -  25  

   ــــــــــــــــــــــ  

   رهن افراد   

ــــــــــــــــــــــ      

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع افراد 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رهن شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بيع شركات  

   ــــــــــــــــــــــ  


