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

 

   أفراد قيود

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   حسن الحسيني فوزي تامر)  لصاحبها mac fooz فوز ماك -  1

 واللوائح القوانين احكام مراعاه مع المجمده المعجنات انواع جميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 8896 برقم 20200826

_  احمد زكريا شارع 5:  بجهة ، 0 نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات

 االسماعيليه اول_  االفرنج

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنه 72 قانون الحكام وفقا( اسماعيل عبدهللا محمد هيثم)  لصاحبها التجاره و للصناعه تريد وايت -  2

 و التعبئه و الغذائيه المواد لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه_1 عن 8871 برقم 20200810 فى قيد ، 3000000.000  ، لهما

 و المركزات و االضافات و الطبيه النباتات و االعشاب و الغذائيه المكمالت و الغذائيه المواد تعبئه و الغذائيه المكمالت و التغليف

 االراضي استزراع و استصالح_1_2. باالطفال الخاصه االغذيه و المعدنيه االمالح و بالفيتامينات المدعمه العصائر و المشروبات

 استزراع( ب. )لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح( أ: )منها و الصحراويه او البور

 رمضان من العاشر جمعيه بارض أ مجموعه 32 رقم قطعه االرضي الدور:  بجهة ، الحالتين في يشترط و.  المستصلخه االراضي

 ابوصوير_ 

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنه 72 قانون الحكام وفقا( اسماعيل عبدهللا محمد هيثم)  لصاحبها التجاره و للصناعه تريد وايت -  3

 و االستصالح الغراض مخصصه االراضي تكون ان عن 8871 برقم 20200810 فى قيد ، 3000000.000  ، ماله

 و السمكي و الداجني و الحيواني االنتاج_ 2. الغمر بطريق الري ليس و االستزراع في الحديثه الري طرق تستخدم ان و االستزراع

 انواع جميع تربيه( ب. )اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربيه( ا: ) منه

 المزارع( ث) الخيول تربيه( ت) اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء الطيور و الدواجن

 جمعيه بارض أ مجموعه 32 رقم قطعه االرضي الدور:  بجهة ، التوريدات_1.  2017 لسنه 72 قانون خارج انشطه السمكيه

 ابوصوير_  رمضان من العاشر

 رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنه 72 قانون الحكام وفقا( اسماعيل عبدهللا محمد هيثم)  لصاحبها التجاره و للصناعه تريد وايت -  4

 سجل في بالقيد الشركه تلتزم و التجاريه التوكيالت_ 2.  العامه عن 8871 برقم 20200810 فى قيد ، 3000000.000  ، ماله

 المصدرين سجل في بالقيد الشركه تلتزم و التصدير و االستيراد_ 3. 1982 لسنه 120 رقم القانون الحكام وفقا التجاريين الوكالء

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع 1975 لسنه 118 و 1982 لسنه 121 ارقام القوانين الحكام وفقا الموردين و

 أ مجموعه 32 رقم قطعه االرضي الدور:  بجهة ،.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه

 ابوصوير_  رمضان من العاشر جمعيه بارض

 قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الزميني مسعد عبدالحميد مدحت محمد)  لصاحبها للصناعه ستور خضار -  5

 تعبئه و الغذائيه المكمالت و التغليف و التعبئه و الغذائيه المواد لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه_1 عن 8883 برقم 20200817 فى

 المدعمه العصائر و المشروبات و المركزات و االضافات و الطبيه النباتات و االعشاب و الغذائيه المكمالت و الغذائيه المواد

 الدواجن و اللحوم منتجات و مصنعات النتاج مصنع تشغيل و اقامه_2. باالطفال الخاصه االغذيه و المعدنيه االمالح و بالفيتامينات

 و للبرمجيات التصميم و التحليل و التوصيف اعمال( أ) -:البرامج انتاج و تصميم_ 3.  المجمده او المبرده او الطازجه االسماك و

 االسماعيليه ثالث_ الدائري الطريق ج مزاد 12:  بجهة ، قواعد

 قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الزميني مسعد عبدالحميد مدحت محمد)  لصاحبها للصناعه ستور خضار -  6

 انشاء و التطبيقات و البرامج انتاج و تصميم اعمال( ب. ) انواعها بمختلف التطبيقات و البانات عن 8883 برقم 20200817 فى

 من المختلفه بصوره االلكتروني المحتوى انتاج( ت. ) عليها التدريب و تشغيلها و االلكترونيه المعلومات نظم و البيانات قواعد

 التطوير و التصميم و التوصيف اعمال( ج. )االلكترونيه بالوسائل و الحاسبات على البيانات ادخال( ث. )بيانات و صوره و صوت

 المنشاه تلتزم. الماكوالت تجهيز و طهي_6.  التجاريه التوكيالت_5 . العموميه التوريدات_ 4.  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم

 االسماعيليه ثالث_ الدائري الطريق ج مزاد 12:  بجهة ، سجل في بالقيد
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 قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الزميني مسعد عبدالحميد مدحت محمد)  لصاحبها للصناعه ستور خضار -  7

 ماليه حسابات افراد الشركه التزام مع. 1982 لسنه 120 القانون احكام وفق التجاريون الوكالء عن 8883 برقم 20200817 فى

 و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله في و االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي مركز و

 الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم كذا و 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده الحوافز

 الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع القانونه بذات الوارده

 االسماعيليه ثالث_ الدائري الطريق ج مزاد 12:  بجهة ،. نشاطها لمباشره

 20200816 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   متولي الهادي عبد شوقي احمد)  لصاحبها باك برميوم -  8

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع وكرتونيه ورقيه منتجات وتغليف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 8881 برقم

 ثالث_  الجمعيات ارض ج 60 قطعه:  بجهة ،.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه

 االسماعيليه

 ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   خضيري قبيصي الناصر عبد عمر) لصاحبهاnemra 1 للصناعه واحد نمره -  9

 وتعبئه الغذائيه والمكمالت والتغليف والتعبئه الغذائيه المواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه_ 1 عن 8882 برقم 20200816 فى قيد

 بالفيتامينات المدعمه والعصائر والمشروبات والمركزات واالضافات الطبيه والنباتات واالعشاب الغذائيه والمكمالت الغذائيه المواد

 واالسماك والدواجن اللحوم ومنتجات مصنعات النتاج مصنع وتشغيل اقامه_ 2 باالطفال الخاصه واالغذيه المعدنيه واالمالح

 ذلك كان سواء,  الحيوانات انواع جميع تربيه( أ) -: ومنه والسمكي والداجني الحيواني االنتاج_ 3 المجمده او المبرده او الطازجه

 االسماعيليه ثالث_  الجمعيات ارض 16 بلوك 24:  بجهة ، السالالت النتاج

 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   خضيري قبيصي الناصر عبد عمر) لصاحبهاnemra 1 للصناعه واحد نمره -  10

 ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربيه( ب. ) اللحوم او التسمين او االلبان او عن 8882 برقم 20200816 فى قيد ،

 التوكيالت_ 5 العموميه التوريدات_ 4 السمكيه المزارع( ت) اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج

 مع.  1982 لسنه 120 القانون احكام وفق التجاريون الوكالء سجل في بالقيد المنشاه تلتزم الماكوالت وتجهيز طهي_ 6 التجاريه

 الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي ومركز ماليه حسابات افراد الشركه التزام

 االسماعيليه ثالث_  الجمعيات ارض 16 بلوك 24:  بجهة ، في حقها يسقط

 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   خضيري قبيصي الناصر عبد عمر) لصاحبهاnemra 1 للصناعه واحد نمره -  11

 تمتع عدم وكذا 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع عن 8882 برقم 20200816 فى قيد ،

 الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه

 ثالث_  الجمعيات ارض 16 بلوك 24:  بجهة ،.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي

 االسماعيليه

 برقم 20200824 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  على محمد عبدالقادر سماح) لصاحبها الكنانه -  12

 الدائري الطريق ح 52:  بجهة ، المعلومات تكنولوجيا نقل مراكز و الباحثين العداد التدريب مراكز اداره و انشاء عن 8891

 _االسماعيليه ثالث_ المزادات ارض

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المقاوالت و االراضي بيع و تقسيم و العقاري االستثمار  ،  شركة   City Developer العقاري لالستثمار ديفلوبر سيتي -  1

 تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز. العموميه التوريدات و العامه

 السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال

 و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية الئحته و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او

 برقم 20200830 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي

 لها تكون ان للشركة يجوز. العموميه التوريدات و العامه المقاوالت و االراضي بيع و تقسيم و العقاري االستثمار عن ، 8897
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 تحقيق علي تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعمال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة

 و القانون الحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج، في او مصر في غرضها

 الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة علي و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية الئحته

 _االسماعيليه ثان_ الشهداء م عامر عبدالحكيم ش 13:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   8584:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(  رزق احمد يسن محمد ممدوح) لصاحبها الحيوان لغذاء فيت بت   - 1

 محو امر  السجل شطب/محو تم   20200810

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  20200812 ، تاريخ وفي  8565 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن صابر حسن احمد لصاحبها smartAF  سمارتاف -  1

  جنيه  300000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 ، تاريخ وفي  5932 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  المعطى عبد على احمد على لصاحبها الغذائية المواد لحفظ الدلتا -  2

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20200824

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنه 72 قانون الحكام وفقا( اسماعيل عبدهللا محمد هيثم)  لصاحبها التجاره و للصناعه تريد وايت -  1

 أ مجموعه 32 رقم قطعه االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200810 تاريخ وفي 8871    برقم قيده

 ابوصوير_  رمضان من العاشر جمعيه بارض

 وفي 8882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  خضيري قبيصي الناصر عبد عمر) لصاحبهاnemra 1 للصناعه واحد نمره -  2

  االسماعيليه ثالث_  الجمعيات ارض 16 بلوك 24 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200816 تاريخ
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 تم 20200816 تاريخ وفي 8881    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  متولي الهادي عبد شوقي احمد)  لصاحبها باك برميوم -  3

  االسماعيليه ثالث_  الجمعيات ارض ج 60 قطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 8883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الزميني مسعد عبدالحميد مدحت محمد)  لصاحبها للصناعه ستور خضار -  4

 االسماعيليه ثالث_ الدائري الطريق ج مزاد 12 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200817

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليم ابراهيم عامر سالم لصاحبها الزراعيه التنميه و االراضى الستصالح المصرى التعاون -  5

 77 قطعه ليصبح الصناعي النشاط ممارسه موقع تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 4867

 - الجديده بالصالحيه- الثانيه الصناعيه المنطقه

 تعديل تم 20200824 تاريخ وفي 8891    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( على محمد عبدالقادر سماح) لصاحبها الكنانه -  6

 _االسماعيليه ثالث_ المزادات ارض الدائري الطريق ح 52 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 8896    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حسن الحسيني فوزي تامر)  لصاحبها mac fooz فوز ماك -  7

  االسماعيليه اول_  االفرنج_  احمد زكريا شارع 5 ،:   شيرالـتأ وصف,  العنوان تعديل تم 20200826

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد عوض صالح لصاحبها والتصدير واالستيراد الجاهزة للمالبس الشروق -  8

 -نصر مدينة - السادس الحى - اول - االدارى الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 5755

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد عوض صالح لصاحبها والتصدير واالستيراد الجاهزة للمالبس الشروق -  9

 - الروضه شارع اشمون/  بالعنوان اداري فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 5755

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رمضان محمد عوض صالح لصاحبها والتصدير واالستيراد الجاهزة للمالبس الشروق -  10

 الحجاز حي 2 كيلو ليصبح الرئيسي المركز عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200830 تاريخ وفي 5755

 _ ابوصوير القديم المشروع شارع

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم20200804 تاريخ وفي 4683   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محاريق على مصطفى رافت لصاحبها تريد فيترين -  1

.  النائيه المناطق و الجديده العمرانيه المجتمعات داخل خدماتها و لالعالف التجزئه و الجمله تجاره:  _التأشير وصف,  النشاط

.  الداجني و الحيواني االنتاج.   _العموله.  _ فقط رمضان العاشرمن مدينه داخل النشاط يمارس ان على التصدير و االستيراد_

 .اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء الطيور و الدواجن انواع جميع تربيه_

 تاريخ وفي 8338   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( ابراهيم حسانين عطية سعيد) لصاحبها  النسيجية للصناعات الشروق -  2

 اسمنتي طوب و االشكال بمختلف متداخل انتربلوك لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200806

 علي و السارية والقرارات اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع.صناعي رخام ترابيع و الواح و جاهزه خرسانه و الفوم و عازل

 نشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم20200816 تاريخ وفي 8881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  متولي الهادي عبد شوقي احمد)  لصاحبها باك برميوم -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 وفي 8882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  خضيري قبيصي الناصر عبد عمر) لصاحبهاnemra 1 للصناعه واحد نمره -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200816 تاريخ

 تاريخ وفي 8883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  الزميني مسعد عبدالحميد مدحت محمد)  لصاحبها للصناعه ستور خضار -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200817

 نوع تعديل تم20200824 تاريخ وفي 8891   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( على محمد عبدالقادر سماح) لصاحبها الكنانه -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 تاريخ وفي 8896   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حسن الحسيني فوزي تامر)  لصاحبها mac fooz فوز ماك -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200826

 سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنه 72 قانون الحكام وفقا( اسماعيل عبدهللا محمد هيثم)  لصاحبها التجاره و للصناعه تريد وايت -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20200810 تاريخ وفي 8871   برقم قيده

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   االسمنتيه للصناعات الشروق: الى 8338 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20200806:  تاريخ فى  ،  -  1

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  السجل شطب/محو تم   20200816 تاريخ وفى ،   4431:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  والتعدين للصناعة ركاز   - 1

 محو امر

 شطب/محو تم   20200823 تاريخ وفى ،   1151:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  لالصواف تكس جولدن شركة   - 2

 محو امر  السجل

  السجل شطب/محو تم   20200823 تاريخ وفى ،   1151:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  لالصواف تكس جولدن   - 3

 محو امر

  السجل شطب/محو تم   20200823 تاريخ وفى ،   5095:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  لالصواف تكس جولدن   - 4

 محو امر

 تم   20200824 تاريخ وفى ،   6857:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  شريكته و هابيل ديمترى انور صالح   - 5

 الرئيسي المركز لنقل محو امر  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20200818،   تاريخ وفي 5874، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حسن محمد الرازق عبد وليد -  1

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20200818،   تاريخ وفي 5874، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه حسن محمد الرازق عبد وليد -  2

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20200818،   تاريخ وفي 5874، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حسن محمد الرازق عبد وليد -  3

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20200818،   تاريخ وفي 5874، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكيه حسن محمد الرازق عبد وليد -  4

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 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

 ،  بسيطة توصية وشركائها السيد محمد زين هويدة( بالست ايجيبت) البالستيكية المنتجات وطباعة لتصنيع الدولية المصرية -  5

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200823،   تاريخ وفي 3368، برقم قيدها سبق

  جنيه  2500000.000،

 سبق ،  بسيطة توصية وشريكتها محمد زين هويدة( بالست ايجيبت) البالستيكية المنتجات وطباعة لتصنيع الدولية المصرية -  6

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200823،   تاريخ وفي 3368، برقم قيدها

  جنيه  2500000.000،

 رأس تعديل تم 20200823،   تاريخ وفي 2500، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية شركاة و السحار خضرى جودة مشهور -  7

  جنيه  3600000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

,  المال رأس تعديل تم 20200824،   تاريخ وفي 1774، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات م 0 م 0 ذ 0 ش  أجوتاك -  8

  جنيه  4500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   تاريخ وفي 7253، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذاتPower field Company (PFC ))) الطاقة مجال شركة -  9

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200826،

   تاريخ وفي 7253، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذاتPower field Company (PFC ))) الطاقة مجال شركة -  10

  جنيه  3000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20200826،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 3354    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، Lorenz Snack World Egypt ايجيبت ورلد لورنزسناك -  1

 سيتي بمشروع كابيتال ستار ابراج f2 مبني السابع الدور 72 و 71 رقم وحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200805

 - نصر مدينه - ستارز

 LORENZ SNACK -WORLD ايجيبت ورلد - سناك لورنز شركة فى LB Nuts EGYPT مصر - ناتس بى أل شركة دمج -  2

EGYPT ) )تاريخ وفي 3354    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، المصرى القانون الحكام وفقا مؤسسه مصريه مساهمه شركه 

 سيتي بمشروع كابيتال ستار ابراج f2 مبني السابع الدور 72 و 71 رقم وحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200805

 - نصر مدينه - ستارز

 ، The egyptian Syrian Snaks Co.For Nuts and Cofe Trade البن و المكسرات لتجاره سناكس المصريه السوريه -  3

 بكر ابو شارع 5 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200812 تاريخ وفي 8716    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة

 - فيصل حي - الصباح - سحابال تقسيم - الصديق

 تعديل تم 20200816 تاريخ وفي 6800    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  م.م.ش) البيطرية لالدوية فارما نوفا -  4

 بالمنطقه مربع متر 13057.6 بمساحه 34 رقم القطعه- بالعنوان الصناعي النشاط ممارسه موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  - السادات مدينه -(  2م مليون 2.4)  المطورين

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200816 تاريخ وفي 4431    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والتعدين للصناعة ركاز -  5

 -رمضان من العاشر -الشريف تقسيم - أ3 الصناعية المنطقة - 12/  6 رقم قطعة/ في الكائن الفرع غلق ،:   الـتأشير

 تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، شركاه و احمد محمد المنعم عبد محمد -  6

 -يس اسماعيل مسرح بجوار بورسعيد شارع 2 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، شركاه و على احمد زينب -  7

 -يس اسماعيل مسرح بجوار بورسعيد شارع 2 ،:   الـتأشير وصف

 تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، شركاه و احمد محمد المنعم عبد محمد -  8

 -يس اسماعيل مسرح بجوار بورسعيد شارع 2 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، شركاه و احمد محمد المنعم عبد -  9

 -يس اسماعيل مسرح بجوار بورسعيد شارع 2 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و احمد محمد المنعم عبد محمد -  10

 -يس اسماعيل مسرح بجوار بورسعيد شارع 2 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و على احمد زينب -  11

 -يس اسماعيل مسرح بجوار بورسعيد شارع 2 ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و احمد محمد المنعم عبد محمد -  12

 -يس اسماعيل مسرح بجوار بورسعيد شارع 2 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و احمد محمد المنعم عبد -  13

 -يس اسماعيل مسرح بجوار بورسعيد شارع 2 ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و احمد محمد المنعم عبد محمد -  14

 - هاوس الوايت برج-التجارى بالدور 4 رقم الواحدة بالسويس الجيش شارع 322  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و على احمد زينب -  15

 - هاوس الوايت برج-التجارى بالدور 4 رقم الواحدة بالسويس الجيش شارع 322  ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و احمد محمد المنعم عبد محمد -  16

 - هاوس الوايت برج-التجارى بالدور 4 رقم الواحدة بالسويس الجيش شارع 322  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاه و احمد محمد المنعم عبد -  17

 - هاوس الوايت برج-التجارى بالدور 4 رقم الواحدة بالسويس الجيش شارع 322  ،:   الـتأشير وصف

 تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، شركاه و احمد محمد المنعم عبد محمد -  18

 - هاوس الوايت برج-التجارى بالدور 4 رقم الواحدة بالسويس الجيش شارع 322  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 العنوان تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، شركاه و على احمد زينب -  19

 - هاوس الوايت برج-التجارى بالدور 4 رقم الواحدة بالسويس الجيش شارع 322  ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، شركاه و احمد محمد المنعم عبد محمد -  20

 - هاوس الوايت برج-التجارى بالدور 4 رقم الواحدة بالسويس الجيش شارع 322  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20200818 تاريخ وفي 22693    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، شركاه و احمد محمد المنعم عبد -  21

 - هاوس الوايت برج-التجارى بالدور 4 رقم الواحدة بالسويس الجيش شارع 322  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تاريخ وفي 4720    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  ايجيبت مارين يونايتد) المالحيه للتوكيالت المتحده الشركه -  22

 - بورتوفيق - القائد جوهر شارع 10 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200818

 تم 20200819 تاريخ وفي 4110    برقم قيدها سبق  ، ةمساهم شركة ، الزراعية و الحيوانية الثروة لتنمية مصر شباب -  23

_  غمر ميت مركز اتميده قريه االبتدائيه اتميده مدرسه بجوار المشروع شارع ارضي دور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  الدقهليه



 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

 تم 20200819 تاريخ وفي 4110    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الزراعية و الحيوانية الثروة لتنمية مصر شباب -  24

  سويف بني_  سمطا مركز بالريفه الرحمن مسجد بجوار_  ارضي دور محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20200819 تاريخ وفي 4110    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الزراعية و الحيوانية الثروة لتنمية مصر شباب -  25

  الشرقيه_  القمح منيا مركز شلشلمون الديني المعهد شارع ارضي دور غرفتين ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20200819 تاريخ وفي 4110    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الزراعية و الحيوانية الثروة لتنمية مصر شباب -  26

  الدقهليه_  غمر ميت مركز اتميده قريه طه ابو مسجد بجوار طه ابو شارع ارضي دور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 1151    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، لالصواف تكس جولدن -  27

  ،:   الـتأشير

  ، بسيطة توصية ، وشركائها السيد محمد زين هويدة( بالست ايجيبت) البالستيكية المنتجات وطباعة لتصنيع الدولية المصرية -  28

( د/4/18) رقم الصناعيه االرض قطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 3368    برقم قيدها سبق

  الشرقيه_  رمضان من العاشر بمدينه( a2) الصناعيه المنطقه

  ، بسيطة توصية ، وشريكتها محمد زين هويدة( بالست ايجيبت) البالستيكية المنتجات وطباعة لتصنيع الدولية المصرية -  29

( د/4/18) رقم الصناعيه االرض قطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 3368    برقم قيدها سبق

  الشرقيه_  رمضان من العاشر بمدينه( a2) الصناعيه المنطقه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 5095    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، لالصواف تكس جولدن -  30

 الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 2500    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاة و السحار خضرى جودة مشهور -  31

  - رمضان من العاشر بمدينة 8 بالمجاورة والتعليم التربية تقسيم 103،99،98،97 ارقام القطع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 2500    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، شركاة و السحار خضرى جودة مشهور -  32

  الجديدة مصر الرشيدى هارون شارع/  في الكائن الفرع الغاء108 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20200823 تاريخ وفي 1151    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، لالصواف تكس جولدن شركة -  33

 الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 تعديل تم 20200824 تاريخ وفي 6857    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكته و هابيل ديمترى انور صالح -  34

 القيد يمحي بذلك و - 3 مجمع 2م مليون 6 الجنوبيه بالمنطقه ج نموزج 323 رقم الصناعيه القطعه - ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - االسماعيليه استثمار من

    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، ART CRAFT CARPENTRY COM.LIM كرافت أرت للنجاره الفنية الحرفيه -  35

  - االولي الحرفيه الصناعيه المنطقه 204 رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20200825 تاريخ وفي 7869

,  العنوان تعديل تم 20200826 تاريخ وفي 3010    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، للصناعة انترناشونال جلوب -  36

(  موتورز الرشيدي و تكستايل ارابيان شركة عن عنهما التنازل سيتم الذي الموقعين)  2م4030 بمساحه ،:   الـتأشير وصف

 - باالسكندريه العامه الحره المنطقه -(  كانون شركه عن عنه التنازل المزمع الموقع)  2م10000

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والغاز البترول لشركات والبحريه البتروليه الخدمات تقديم  ـ  بسيطة توصية ، شريكه و عبدالرحمن ودالمقص عبد محمد احمد -  1

 . البحريه للوحدات وتدريبها الفنيه العماله وتوريد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العامله للشركات والبحريه البتروليه الخدمات انواع بجميع للقيام الالزمه والعائمات البحريه الوحدات انواع جميع واستأجار تأجير ـ

 . البحريه والمعدات لالجهزه واالصالح الصيانه خدمات وتقديم والغاز البترول مجال فى

 .  انواعها بكافه ومستلزماتها غيارها وقطع البحريه للوحدات الخاصه واالدوات والمعدات واالجهزه اآلالت تخزين ـ

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200805 تاريخ وفي 6520   برقم قيدها سبق  ، العامله البترول لشركات كله وذلك

 بسيطة

 فى للبترول العامه المصريه الهيئه اشراف تحت مصر فى  بسيطة توصية ، شريكه و عبدالرحمن المقصود عبد محمد احمد -  2

 مصر جمهوريه خارج البترول وشركات الحره المناطق وشركات المعفاه والجهات والتنقيب واالستكشاف االستخراج مجاالت

 .تعامالتها حجم من% 20 بنسبه البترول وزاره مظله تحت معفاه الغير الجهات مع بالتعامل للشركه والسماح العربيه

 .  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع

 تاريخ وفي 6520   برقم قيدها سبق  ، وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك او مصلحه لها تكون ان للشركه ويجوز ـ

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200805

 على تعاونها قد التى او بأعمالها شبيهه اعماال   تزاول التى  بسيطة توصية ، شريكه و عبدالرحمن المقصود عبد محمد احمد -  3

 . العربية مصر جمهورية خارج او مصر فى غرضها تحقيق

 قيدها سبق  ،.  التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا   وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما ـ

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200805 تاريخ وفي 6520   برقم

 مجهزة عطور وتعبئة العطور لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  بسيطة توصية ، وشريكية الباقى عبد محمد سعد مصطفى محمد -  4

 تحديد دون تجميل ومستحضرات للناموس طارد وبخور عيدان وبخور مسحوق وبخور  تحديد دون مضغوطة عبوات وتعبئه

  السيارات معطرات وصناعه والفوحات المباخر وتجميع وتصنيع.   تحديد دون جو معطرات و تحديد دون عطرية وزيوت

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200805 تاريخ وفي 6209   برقم قيدها سبق

 تعبئة و لف و تقطيع,  تحزيم شنابر لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة  تضامن شركة ، وشريكتها مسعد المسيح عبد محالب ناهد -  5

 دوبلكس و مطبوع و ساده مضلع كرتون صناديق انتاج و تصنيع كرتون كور,  شرنك روالت لف و تقطيع الصقة شرائط بكر

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة على و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع  طباعته و مقاساته و اشكاله بكافه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200806 تاريخ وفي 5837   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة

 تعبئة و لف و تقطيع,  تحزيم شنابر لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة  تضامن شركة ، وشريكتها مسعد المسيح عبد محالب ناهد -  6

 دوبلكس و مطبوع و ساده مضلع كرتون صناديق انتاج و تصنيع كرتون كور,  شرنك روالت لف و تقطيع الصقة شرائط بكر

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة على و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع  طباعته و مقاساته و اشكاله بكافه

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200806 تاريخ وفي 5837   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة

 غرض  محدودة مسئولية ذات ،( 2020/8/9 في بورسعيد استثمار تجاري سجل مكتب الي السجل نقل تم)  بالست فرست -  7

 : لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة:   هو الشركة

 .اثيلين البولي من شرنك روالت -1

 .الكثافة مرتفع اثيلين بولي رول -2

 .الكثافة منخفض بولي من رول -3

 .مطبوعة ايثيلين البولي من وشنط أكياس  -4

 .اثيلين البولي من شاقة خدمة أكياس -5

 .P.V.C من أكياس -6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .بالستيك من دوائية عبوات -7

 .P.E.T من بالستيك زجاجات -8

 .P.P من بالستيك زجاجات -9

 .فيلم ستريتش  روالت -10

 . كريم آيس أو بالستيك أكواب -11

 .غذائية غير ألغراض بالستيكية عبوات -12

 ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200809 تاريخ وفي 3205   برقم قيدها سبق  ، البولي من وشنط كياس أ -13

 محدودة مسئولية

 غير اثيلين  محدودة مسئولية ذات ،( 2020/8/9 في بورسعيد استثمار تجاري سجل مكتب الي السجل نقل تم)  بالست فرست -  8

 .مطبوعة

 .بروبلين البولي من أكياس -14

 . عامة بالستيك من عبوات -15

 .اثيلين البولي من بالستيكية زجاجات -16

 .P.V.C من بالستيك زجاجات -17

 .جركن أو برطمان للزجاجات بالستك أغطية -18

 .بالستيك بونبونيرة حلويات مناسبات علب -19

 .بالستيك من ومنزلية مائدة أدوات -20

 .بالستيك كوب غطاء -21

 .ايثيلين البولي من جراكن -22

 .سي.في.بي من جراكن -23

 .بروبلين البولي من جراكن -24

 .بالستيك أكواب -25

 .العسل أو الطحينية للحالوة غذائية عبوات -26

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200809 تاريخ وفي 3205   برقم قيدها سبق  ، إنتاج -27

 وتعبئة  محدودة مسئولية ذات ،( 2020/8/9 في بورسعيد استثمار تجاري سجل مكتب الي السجل نقل تم)  بالست فرست -  9

 : والطبية الصناعية لألغراض غازات

 .  طبي أوكسجين غاز -1

 . نتروجين غاز -2

 0 االرجون غاز -3

 .الكربون أكسيد ثاني غاز -4



 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

 .صناعي أوكسجين غاز -5

 للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القانوانين احكام مراعاة مع

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي الوجوه من وجه بأي تشترك او مصلحة لها تكون ان

 تاريخ وفي 3205   برقم قيدها سبق  ، تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز ،كما الخارج في او مصر

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200809

 تلحقها او  محدودة مسئولية ذات ،( 2020/8/9 في بورسعيد استثمار تجاري سجل مكتب الي السجل نقل تم)  بالست فرست -  10

 وصف,  النشاط تعديل تم20200809 تاريخ وفي 3205   برقم قيدها سبق  ،.  التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

 والمنطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -1  بسيطة توصية ، وشريكه سليمان خنيفر محمد أشرف -  11

 .القديم الوادي خارج والمناطق النائية

 :ومنها الصحراوية او البور االراضي واستزراع استصالح-2

  لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح(ا)

 . المستصلحة االراضي استزراع( ب)

 في الحديثة الي طرق تستخدم وتن واالستزراع االستصالح ألغراض  مخصصة االراضي تكون ان الحالتين في ويشترط

 الغمر بطريق الري وليس االستزراع

 العمومية المقاوالت -3

  العقاري والتسويق - 4

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200810 تاريخ وفي 6480   برقم قيدها سبق  ، الشركة وعلي

 حدة علي نشاط لكل مستقله حسابات إفراد  بسيطة توصية ، وشريكه سليمان خنيفر محمد أشرف -  12

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200810 تاريخ وفي 6480   برقم قيدها سبق

 التجميل ومستحضرات والبيطرية البشرية االدوية وتوزيع تجارة-1  مساهمة شركة ،(  م.م.ش) البيطرية لالدوية فارما نوفا -  13

 والمحاليل الطبية والمعدات واالجهزة والمستلزمات والمطهرات واللقاحات واالمصال الطبية والمستحضرات الغذائية والمكمالت

 والتصدير االستيراد -.  الغير لدي ماسبق كل تصنيع -.  الطبية واالعشاب التربة ومخصبات والبريمكسات االعالف واضافة

 - فيروسيه بيطريه لقاحات)  لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه -3 التجاريه التوكيالت و التصدير و االستيراد -2.  التجارية والتوكيالت

,  النشاط تعديل تم20200816 تاريخ وفي 6800   برقم قيدها سبق  ، بيطري بودر - بيطري فيال - بكتيريه بيطريه لقاحات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف

 -4(  بيطري مطهرات - بيطري بلعات - بيطري سوائل -  مساهمة شركة ،(  م.م.ش) البيطرية لالدوية فارما نوفا -  14

( فدان الف حدود في) المستصلحة االراضي واستزراع لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح

 تلتزم 2008 لسنة 356 رقم هورية الجم رئيس السيد وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء مجلس رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع

 الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان في 1982 لسنة 121 رقم والقانون1982 لسنة120 رقم القانون باحكام الشركة

 تاريخ وفي 6800   برقم قيدها سبق  ، علي الحصول بعد اال غرضها مزاولة حق اي الشركة تاسيس والينشئ التجارية

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط يلتعد تم20200816

 وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص  مساهمة شركة ،(  م.م.ش) البيطرية لالدوية فارما نوفا -  15

 التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام اليخل

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة

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



 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

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

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200816 تاريخ وفي 6800   برقم قيدها سبق  ، التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك

 مساهمة شركة

 بالستيك نم تحزيم شنبر تصنيع - والتصدير والجرانيت الرخام وتصنيع إستخراج  مساهمة شركة ، ماربل شنج شت شركة -  16

pp - الرخام بودرة من الجبس الواح تصنيع -      الكاولين طحن -              بيضاء رمال طحن وتشمل المحجرية المواد طحن            

 مع.                البالستيك انواع وكافه البالستيك حبيبات تصنيع - التمويلى  التأجير عدا فيما التاجير - السيارات طنابير تصنيع -

 ان للشركة يجوز و نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص استصدار يشترط و السارية القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200818 تاريخ وفي 7237   برقم قيدها سبق  ، مصلحة لها تكون

 شبيهه اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او  مساهمة شركة ، ماربل شنج شت شركة -  17

 تشتريها قد التي او السالفة الهيئات في تندمج ان لها بجوز كما الخارج او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها

 النشاط تعديل تم20200818 تاريخ وفي 7237   برقم قيدها سبق  ، السارية القرارات و اللوائح و للقانون طبقا ذلك و بها تلحق او

 مساهمة شركة:  التأشير وصف, 

 االسطمبات وتصنيع النتاج مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ،( وشركاه محرم عبدة محمود ابراهيم) للمعادن  جست -  18

 الغساله نجمه,  البوتجازات اطقم,  التجميع زاويه,  الثالجات مفصالت,  المرايا حامل - السيارات اكسسورات) المعادن وتشكيل

 خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار( _  موفر اناره كشاف وتجميع وتصنيع

 وعلي.  والمتخصصه والمتكامله العامه المقاوالت. _  الكهربائيه االدوات االخص وعلي العموميه التوريدات. _  القديم الوادي

 تعديل تم20200819 تاريخ وفي 4348   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط

 مستواه رمضان من العاشر بمدينة سياحي فندق وتشغيل اقامة  بسيطة توصية ، شركاة و السحار خضرى جودة مشهور -  19

. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص علي الحصول الشركة وعلي 2م 807 مساحة علي جناح و غرفة 50 علي يحتوي  نجوم ثالث

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200823 تاريخ وفي 2500   برقم قيدها سبق  ،

 شروط باستيفاء الشركه التزام مع التصدير و االستيراد_1  محدودة مسئولية ذات ، Elcome Marine LLC البحريه الكوم -  20

 لسنه 121 القانون الحكام وفقا المستوردين سجل في القيد و 1975 لسنه 118 رقم قانون الحكام وفقا المصدرين سجل في القيد

 و TVRO اجهزه و البحريه السالمه اجهزه و البحريه االتصاالت اجهزه و المالحه جهزها توريد و تجاره_ 2. تعديالتهم و 1982

 االجهزه و البحريه المعدات جميع صيانه و اصالح -3.السفن و البحريه الوحدات لجميع الدوريه المالحه كتب و البحريه الخرائط

,  النشاط تعديل تم20200826 تاريخ وفي 8708   برقم قيدها سبق  ، لها تكون ان للشركه يجوز.  االتصاالت معدات و الالسلكيه

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

 و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه  محدودة مسئولية ذات ، Elcome Marine LLC البحريه الكوم -  21

 تندمج ان لها يجوز كما,  الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي غيرها

 و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع التنفيذيه الئحته و القانون الحكام طبقا ذلك و بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في

 تاريخ وفي 8708   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه على و الساريه القرارات

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20200826

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20200818 تاريخ وفي 5874   برقم قيدها سبق ، وشريكه حسن محمد الرازق عبد وليد -  1

 بسيطة توصية: التأشير

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20200818 تاريخ وفي 5874   برقم قيدها سبق ، وشريكيه حسن محمد الرازق عبد وليد -  2

 بسيطة توصية: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 - التجارى ابوظبى بنك: الى 6863 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20200804:  تاريخ فى  ،  -  1

 ABU DHABI COMMERCIAL BANK-EGYPT( م.م.ش)  مصر

 - التجارى ابوظبى بنك: الى 6862 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20200804:  تاريخ فى  ،  -  2

 ABU DHABI COMMERCIAL BANK-EGYPT( م.م.ش)  مصر

 - التجارى ابوظبى بنك: الى 6864 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20200804:  تاريخ فى  ،  -  3

 ABU DHABI COMMERCIAL BANK-EGYPT( م.م.ش)  مصر

 - التجاري ابوظبى بنك: الى 6861 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20200805:  تاريخ فى  ،  -  4

 ABU DHABI COMMERCIAL BANK-EGYPT( م.م. ش)  مصر

 لصناعه امبلاير: الى 70347 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20200825:  تاريخ فى  ،  -  5

 ( المصريه بالجنسيه متمتعه مساهمه شركة)  المنزليه االجهزه

 

 

 

 


