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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،(   حسن توفيق محمود حسن)  لصاحبها والتصدير االراضى واستصالح والعطريه الطبيه النباتات وتعبئه لتجفيف اللوتس -  1

 لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد عن 350 برقم 20201022 فى قيد ، 600000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر

  حدة على نشاط

 لممارسة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة صاحب وعلى السارية القرارات و اللوائح و القوانين أحكام مراعاة مع 

(  24)  رقم القطعه من جزء االستراتيجى الغذاء منطقه/  الصناعى النشاط ممارسه وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها

 - النيل شرق - المطاهره - الصناعيه بالمنطقه/ 3130 بمساحه

 ،(   حسن توفيق محمود حسن)  لصاحبها والتصدير االراضى واستصالح والعطريه الطبيه النباتات وتعبئه لتجفيف اللوتس -  2

 وتغليف وتعبئة لتجفيف مصنع وتشغيل اقامة عن 350 برقم 20201022 فى قيد ، 600000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 والعطريه الطبيه النباتات

 الف حدود في) المستصلحة األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - 

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط( فدان

 . الغمر بطريق الري وليس الحديثة

 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاة و 2007لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع 

2008  

 التصدير - 

)  رقم القطعه من جزء االستراتيجى الغذاء منطقه/  الصناعى النشاط ممارسه وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ، المنشأة التزام مع 

 - النيل شرق - المطاهره - الصناعيه بالمنطقه/ 3130 بمساحه(  24

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عبدالعال محمد محمود اسماء)  بهالصاح المهارات وتنميه للتدريب محمد محمود اسماء -  3

 على البيانات ادخال - 2017 لسنه 72 لقانون الالئحه داخل من انشطه عن 335 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000

                                                                                                                           0 المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء - االلكترونية وبالوسائل الحاسبات

 ورعاية االطفال وقدرات مهارات وتنمية تدريب مراكز وادارة وتشغيل اقامه - 2017 لسنه 72 لقانون الالئحه خارج من انشطه

 - البرج عزبه شارع/ النشاط ممارسه وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ، حسابات بافراد  المنشاه التزام مع 0 الموهوبين

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عبدالعال محمد محمود اسماء)  لصاحبها المهارات وتنميه للتدريب محمد محمود اسماء -  4

 عدم حاله وفى االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالى ومركز ماليه عن 335 برقم 20201007 فى قيد ، 10000.000

 تمتع عدم مع 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام

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

 شارع/ النشاط ممارسه وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشاه وعلى

 - البرج عزبه

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عثمان محمود حسن دعاء)  لصاحبها الجافه الغذائيه المواد وتوزيع لتعبئه  الرضوى -  5

 مراعاة مع.  الغذائيه المواد وتغليف وتعبئه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 331 برقم 20201005 فى قيد ، 10000.000

 المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول المنشاه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام

 شبه منطقه عدا فيما  ع.م.ج في المعتمده الصناعيه المناطق احدى/ النشاط ممارسه موقع - سلطان زاويه - المنيا مدينه/  الرئيسى

 -مسبقا الموافقه فيلزم  سيناء جزيره

 ، 21000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   حموده عبدالحميد العاطى عبد ياسر)  لصاحبها والكيماويات للصابون البيومى -  6

 واللوائح القوانين احكام مراعاه مع.  الصناعيه المنظفات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 332 برقم 20201005 فى قيد

 نفرتيتى شارع( 35_ ) الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى والقرارات

 المنيا اول_  سلطان ارض_ 
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 قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عبدالرحيم العال ابو سيد امبيه) لصاحبها المواشي وتسمين لتربية الرحمن -  7

. *  اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية*  عن 343 برقم 20201019 فى

 مراعاه مع.  اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية

 الرئيسي المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى والقرارات واللوائح القوانين احكام

 جزيره شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع/  النشاط ممارسه موقع - كستور جراج بجوار شوشه طريق - سمالوط مركز/ 

 -مسبقا الموافقه يلزم سيناء

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   على توفيق حمدى هويدا)  لصاحبها المراتب لصناعة راحة -  8

 احكام مراعاه مع(.  الطبية)  المضغوطه والمراتب المضغوط االسفنج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 344 برقم 20201019

 مدينه/  الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشاه وعلى والقرارات واللوائح القوانين

 ع.م.ج في المعتمده الصناعيه المناطق احدى/ النشاط ممارسة موقع - الرابعه المجاورة - الخامس الحى - 78 قطعه - الجديده المنيا

 -  مسبقا الموافقة يلزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما

 قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد تونى عامر حسين)  لصاحبها الكافتيريات واداره لالعالف الراعى -  9

 البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربيه*  عن 328 برقم 20201004 فى

 الوارده لالنشطه مستقل مالى ومركز ماليه حسابات بافراد المنشاه وتلتزم.  الكافتيريات وتشغيل اداره. *  اللحوم او التسمين او

 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حاله وفى االستثمار بقانون

 ، القوانين احكام  مراعاه مع 0 القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2017 لسنه

 منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع/  النشاط ممارسه موقع_  الشرقيه المطاهره_  ابوقرقاص مركز/  الرئيسى المركز:  بجهة

  مسبقا  الموافقه يلزم سيناء جزيره شبه

 

_ 

 قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد تونى عامر حسين)  لصاحبها الكافتيريات واداره لالعالف الراعى -  10

 الالزمه التراخيص كافه على الحصول االمنشاه على للحصول الساريه والقرارات وااللوائح عن 328 برقم 20201004 فى

 انحاء جميع/  النشاط ممارسه موقع_  الشرقيه المطاهره_  ابوقرقاص مركز/  الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لممارسه

  مسبقا  الموافقه يلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه

 

_ 

 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   وهبه منير عادل بطرس)  لصاحبها الورقيه االكواب لتصنيع باك الراعى -  11

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع.  ورقيه اكواب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 327 برقم 20201001 فى قيد

 بالدور عقار_ الجديده المنيا مدينه/  الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى

 فيما  ع.م.ج في المعتمده الصناعيه المناطق احدى/ النشاط ممارسه موقع_  الجديده المنيا جهاز_  الحرفى السابع الحى_  االرضى

 _ مسبقا  الموافقه يلزم  سيناء جزيره شبه منطقه عدا

 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   هللا نصر فرج سعيد جون)  لصاحبها المعادن لتشكيل السعيد -  12

 الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة عن 330 برقم 20201004

 موقع - البلد ابوقرقاص طريق/  الرئيسى المركز:  بجهة ،. نشاطها اشرةلمب الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى

 - مسبقا الموافقة يلزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما ع.م.ج في المعتمده الصناعيه المناطق احدى/ النشاط ممارسة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  
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 قابله تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح  ،  شركة   وشركاه على محمد عبدهللا محمد شركه -  1

 االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط.  المستصلحه االراضى واستزراع.  لالستزراع

 رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما. الغمر بطريق الرى وليس االستزراع فى الحديثه الرى طرق تستخدم وان,  واالستزراع

 ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 برقم 20201011 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   انواع جميع تربية - اللحوم او التسمين او اوااللبان السالالت النتاج

.  المستصلحه االراضى واستزراع.  لالستزراع قابله تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح عن ، 336

 فى الحديثه الرى طرق تستخدم وان,  واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط

 رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما. الغمر بطريق الرى وليس الستزراعا

 - اللحوم او التسمين او اوااللبان السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

/ النشاط ممارسة موقع - الجبل تونه - الشرطة كمين بجوار ملوى مركز/  للشركه الرئيسى مركزال:  بجهة ، انواع جميع تربية

 - مسبقا الموافقة يلزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع

 انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن  ،  شركة   وشركاه على محمد عبدهللا محمد شركه -  2

 الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  عامه مقاوالت - السمكيه المزارع اقامة - اللحوم او التسمين او البيض

 .نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى

  

 او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن عن ، 336 برقم 20201011 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  عامه مقاوالت - السمكيه المزارع اقامة - اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ

/  للشركه الرئيسى المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات

 يلزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع/ النشاط ممارسة موقع - الجبل تونه - الشرطة كمين بجوار ملوى مركز

 - مسبقا الموافقة

 او مصلحه لها تكون ان للشركه يجوز. البضائع وشحن للبضائع البرى النقل  ،  شركة   البضائع لنقل المصرى الفرعون -  3

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك

  التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا ذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما,  الخارج فى او مصر

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

 ان للشركه يجوز. البضائع وشحن للبضائع البرى النقل عن ، 342 برقم 20201015 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحه لها تكون

 الحكام طبقا ذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما,  الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق

  التنفيذية والئحته القانون

:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع

 سيناء جزيرة شبه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع/ النشاط ممارسة موقع_  الجنينه شارع_  ابوقرقاص مركز/  الرئيسى المركز

 - مسبقا الموافقة يلزم

 مع والمجمدات المجمده اللحوم وتوزيع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشركاة عبدالرحمن محمد احمد شركة -  4

 ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 والمجمدات المجمده اللحوم وتوزيع صنيعلت مصنع وتشغيل اقامة عن ، 347 برقم 20201020 فى ،قيدت 300000.000   مالها

 ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

  - االرز مضرب ش - المنيا مدينة/  الرئيسى المركز:  بجهة

 مسبقا الموافقة يلزم سيناء جزيرة شبة عدا فيما  م.م.ج في المعتمده الصناعية المناطق احدى/  النشاط ممارسة موقع

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   12:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الوهاب عبد محمد الفتاح عبد بدوى لصاحبها  والمخبوزات الغذائيه للصناعات السرايا   - 1

 لمنيا با لالستثمار العامة الهيئه من شطب شهاده على بناء القيد شطب تم  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 327    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  وهبه منير عادل بطرس)  لصاحبها الورقيه االكواب لتصنيع باك الراعى -  1

 السابع الحى_  االرضى بالدور عقار_ الجديده المنيا مدينه/  الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201001

 جزيره شبه منطقه عدا فيما  ع.م.ج في المعتمده الصناعيه المناطق احدى/ النشاط ممارسه موقع_  الجديده المنيا جهاز_  الحرفى

 _  مسبقا  الموافقه يلزم  سيناء

 تاريخ وفي 328    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد تونى عامر حسين)  لصاحبها الكافتيريات واداره لالعالف الراعى -  2

 ممارسه موقع_  الشرقيه المطاهره_  ابوقرقاص مركز/  الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201004

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

 

_ 

 20201004 تاريخ وفي 330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  هللا نصر فرج سعيد جون)  لصاحبها المعادن لتشكيل السعيد -  3

 الصناعيه المناطق احدى/ النشاط ممارسة موقع - البلد ابوقرقاص طريق/  الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  - مسبقا الموافقة يلزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما ع.م.ج في المعتمده

 وفي 332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حموده عبدالحميد العاطى عبد ياسر)  لصاحبها والكيماويات للصابون البيومى -  4

_  االولى الخليه_  الرابع الصناعى القطاع/  النشاط ممارسه موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ

 المطاهره_  النيل شرق_  الصناعيه بالمنطقه( _ 53 من جزء) رقم قطعه( _ ج) بلوك



 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

 وفي 332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حموده عبدالحميد العاطى عبد ياسر)  لصاحبها والكيماويات للصابون البيومى -  5

_  االولى الخليه_  الرابع الصناعى القطاع/  النشاط ممارسه موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ

 المطاهره_  النيل شرق_  الصناعيه بالمنطقه( _ 53 من جزء) رقم قطعه( _ ج) بلوك

 وفي 332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حموده عبدالحميد العاطى عبد ياسر)  لصاحبها والكيماويات للصابون البيومى -  6

 المنيا اول_  سلطان ارض_  نفرتيتى شارع( 35_ ) الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ

 331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عثمان محمود حسن دعاء)  لصاحبها الجافه الغذائيه المواد وتوزيع لتعبئه  الرضوى -  7

 ممارسه موقع - سلطان زاويه - المنيا مدينه/  الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي

  -مسبقا الموافقه فيلزم  سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما  ع.م.ج في المعتمده الصناعيه المناطق احدى/ النشاط

 وفي 332    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حموده عبدالحميد عبدالعاطى ياسر)  لصاحبها والكيماويات للصابون البيومى -  8

_  االولى الخليه_  الرابع الصناعى القطاع/  النشاط ممارسه موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ

 المطاهره_  النيل شرق_  الصناعيه بالمنطقه( _ 53 من جزء) رقم قطعه( _ ج) بلوك

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالعال محمد محمود اسماء)  لصاحبها المهارات وتنميه للتدريب محمد محمود اسماء -  9

 البرج عزبه شارع/ النشاط ممارسه وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 335

- 

 تاريخ وفي 270    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( عبدالحكيم فتحى محمد نجالء)  لصاحبها ماركت هايبر البدر -  10

 االرضى بالدور( 4) رقم المحل/ النشاط ممارسه وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201013

 وشركاه سيفين بطرس حبيب شنودة/ شركة ادهللس والمخصصه الجديده المنيا بمدينة الرابع الحى بمركز االرض بقطعه

 تاريخ وفي 343    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالرحيم العال ابو سيد امبيه) لصاحبها المواشي وتسمين لتربية الرحمن -  11

 موقع - كستور جراج بجوار شوشه طريق - سمالوط مركز/  الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201019

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

 تاريخ وفي 344    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  على توفيق حمدى هويدا)  لصاحبها المراتب لصناعة راحة -  12

 المجاورة - الخامس الحى - 78 قطعه - الجديده المنيا مدينه/  الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201019

 -  مسبقا الموافقة يلزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما ع.م.ج في المعتمده الصناعيه المناطق احدى/ النشاط ممارسة موقع - الرابعه

 ،(  حسن توفيق محمود حسن)  لصاحبها والتصدير االراضى واستصالح والعطريه الطبيه النباتات وتعبئه لتجفيف اللوتس -  13

 وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 350    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 المطاهره - الصناعيه بالمنطقه/ 3130 بمساحه(  24)  رقم القطعه من جزء االستراتيجى الغذاء منطقه/  الصناعى النشاط ممارسه

 - النيل شرق -

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم عزيز صمويل ميشيل) لصاحبها البالستيكيه االكياس وتصنيع تدوير العادة الكرمة -  14

 اسحق/ بملك- هللا فرج نزلة قرية/  النشاط ممارسة موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 142

  حنس اسحق ثابت

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عزيز صمويل ميشيل/ لصاحبها.  البالستيكيه االكياس وتصنيع تدوير العادة الكرمه -  15

/ بملك- هللا فرج نزلة قرية/بعنوان الكائن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 142

  حنس اسحق ثابت اسحق

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 328   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد تونى عامر حسين)  لصاحبها الكافتيريات واداره لالعالف الراعى -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004

 تاريخ وفي 327   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  وهبه منير عادل بطرس)  لصاحبها الورقيه االكواب لتصنيع باك الراعى -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001

 تاريخ وفي 330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  هللا نصر فرج سعيد جون)  لصاحبها المعادن لتشكيل السعيد -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004

 331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عثمان محمود حسن دعاء)  لصاحبها الجافه الغذائيه المواد وتوزيع لتعبئه  الرضوى -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي

 وفي 332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حموده عبدالحميد العاطى عبد ياسر)  لصاحبها والكيماويات للصابون البيومى -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ

 وفي 332   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  حموده عبدالحميد عبدالعاطى ياسر)  لصاحبها والكيماويات للصابون البيومى -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ

 335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالعال محمد محمود اسماء)  لصاحبها المهارات وتنميه للتدريب محمد محمود اسماء -  7

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 343   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالرحيم العال ابو سيد امبيه) لصاحبها المواشي وتسمين لتربية الرحمن -  8

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019

 تم20201019 تاريخ وفي 344   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  على توفيق حمدى هويدا)  لصاحبها المراتب لصناعة راحة -  9

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 ،(  حسن توفيق محمود حسن)  لصاحبها والتصدير االراضى واستصالح والعطريه الطبيه النباتات وتعبئه لتجفيف اللوتس -  10

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201022 تاريخ وفي 350   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم عزيز صمويل ميشيل) لصاحبها البالستيكيه االكياس وتصنيع تدوير العادة الكرمة -  11

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي 142

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 واالستثمار المستشفيات الدارة speed سبيد: الى 78 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20201021:  تاريخ فى  ،  -  1

 (  احمد على عبدالبارى عمرو)  لصاحبها العقارى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20201007،   تاريخ وفي 61، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمد احمد نادى اسماعيل شركه -  1

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال



 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

,  المال رأس تعديل تم 20201007،   تاريخ وفي 61، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه عطيه كمال احمد ايمن -  2

  جنيه  5000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20201020،   تاريخ وفي 348، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه محمد فتحى عادل -  3

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 346    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة محمد جالل خالد شركة -  1

)  ارقام القطع -( ج) بلوك - الثانية الخلية - الثانى الصناعى بالقطاع/  النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف

  النيل شرق بالمطاهرة الصناعية بالمنطقة(  40 رقم وقطعه,  39 من جزء

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 348    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه محمد فتحى عادل -  2

 بالمنطقه( 12) رقم قطعه(  ب) بلوك الثالثه الخليه الثالث الصناعى القطاع/  النشاط ممارسه وموقع الرئيسى لمركزا ،:   الـتأشير

  عنهم لالستغناء الفرعين يلغى وبذلك_  المنيا_  المطاهره_  الصناعيه

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 348    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه محمد فتحى عادل -  3

 2013/ 4/ 14 بتاريخ 461 برقم المودع والفرع 2013/   4/ 14 بتاريخ لسنة 460 برقم المودع الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 عنهم لالستغناء

 تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 345    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، م. م.ذ.ش الطبيه للخدمات الشمس -  4

 المالكى عدنان شارع( 58)  رقم بالعقار االرضى بالدور ادارى شقه - المنيا مدينه/  الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 - مسبقا الموافقه يلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع/  النشاط ممارسه موقع -

 تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 345    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، م. م.ذ.ش الطبيه للخدمات الشمس -  5

 والثالث التانى الدور - الجيش شارع ناصيه وعلى يفتح الباب وبه بورسعيد شارع كائن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الفكريه قسم - والسطح

 تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 345    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، م. م.ذ.ش الطبيه للخدمات الشمس -  6

 بالدور(  49)  رقم عقار يفتح الباب وبه  االرضى بالدور شقه  العجايبى شارع كائن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الفكريه قسم االرضى

 تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 345    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، م. م.ذ.ش الطبيه للخدمات الشمس -  7

 كامل مصطفى شارع من المتفرع بورسعيد شارع كائن فرع افتتاح تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، االلوميتال وتركيب وتجميع بالكتروستاتيك معادن لدهان مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشريكه محمد فتحى عادل -  1

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 348   برقم قيدها سبق



 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

   برقم قيدها سبق  ، والجرانيت الرخام وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشركاه كامل رجب شاهر شركه -  2

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 43

 لنشر مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشركاه محمود فتحى ابراهيم محمد الخرسانيه المواسير لصناعه الجهاد شركه -  3

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 43   برقم قيدها سبق  ، والجرانيت الرخام وتقطيع

 الرخام وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشركاه محمود مصطفى سيد الخرسانيه المواسير لصناعه الجهاد -  4

 بسيطة توصية  :التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 43   برقم قيدها سبق  ، والجرانيت

   برقم قيدها سبق  ، والجرانيت الرخام وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشركاه كامل رجب شاهر شركه -  5

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201022 تاريخ وفي 43

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 كامل رجب شاهر شركه: الى 43 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20201022:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عطيه كمال احمد ايمن -  1

 والغير الحكوميه الجهات كافه امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى منفردا الحق لهو  عطيه كمال احمد ايمن/  المتضامن

 حسابات وفتح وايداع سحب من والصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه

 اصول لكافه انواعه بكافه والرهن االقتراض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار

 61   برقم    20201007:  تاريخ ، للغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه



 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

 صور وكافه بذلك الخاصه الحكوميه الجهات كافه وامام  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عطيه كمال احمد ايمن -  2

 العقود كافه وابرام للغير الشركه وممتلكات اصول كافه وبيع التصرف فى الحق له كما والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 اختصاصات من ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 61   برقم    20201007:  تاريخ ، 0الموصى الشريك ماعدا

 للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عطيه كمال احمد ايمن -  3

 والغير الحكوميه الجهات كافه امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى منفردا الحق وله  عطيه كمال احمد ايمن/  المتضامن

 حسابات وفتح وايداع سحب من والصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه

 اصول لكافه انواعه بكافه والرهن االقتراض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار

 61   برقم    20201007:  تاريخ ، للغير او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركه

 صور وكافه بذلك الخاصه الحكوميه الجهات كافه وامام  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  عطيه كمال احمد ايمن -  4

 العقود كافه وابرام للغير الشركه وممتلكات اصول كافه وبيع التصرف فى الحق له كما والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 اختصاصات من ماذكر بعض او كل فى الغير توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 61   برقم    20201007:  تاريخ ، 0الموصى الشريك ماعدا

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد اميره -  5

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد اميره -  6

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد اميره -  7

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد اميره -  8

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد اميره -  9

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد اميره -  10

 بتوزع بينهم فيما االدارة مجلس اعضاء يقوم ان على -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد رهامي -  11

 من الجمعية اعتماد وتم الهيئة بمقر واالجتماع االنعقاد تم ان بعد وذلك.  االدارة مجلس اعضاء على والصالحيات االختصاصات

 8   برقم    20201019:  تاريخ ،. للهيئة التنفيذى الرئيسى السيد

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  12

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  13

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  14

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  15

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  16

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هللاعبد صفوت محمود -  17

 بتوزع بينهم فيما االدارة مجلس اعضاء يقوم ان على -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  18

 من الجمعية اعتماد وتم الهيئة بمقر واالجتماع االنعقاد تم ان بعد وذلك.  االدارة مجلس اعضاء على والصالحيات االختصاصات

 8   برقم    20201019:  تاريخ ،. للهيئة التنفيذى الرئيسى السيد

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مراد تيسير محمد -  19

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مراد تيسير محمد -  20

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مراد تيسير محمد -  21



 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

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مراد تيسير محمد -  22

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مراد تيسير محمد -  23

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مراد تيسير محمد -  24

 بتوزع بينهم مافي االدارة مجلس اعضاء يقوم ان على -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد مراد تيسير محمد -  25

 من الجمعية اعتماد وتم الهيئة بمقر واالجتماع االنعقاد تم ان بعد وذلك.  االدارة مجلس اعضاء على والصالحيات االختصاصات

 8   برقم    20201019:  تاريخ ،. للهيئة التنفيذى الرئيسى السيد

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الوهاب عبد اسماعيل على محمود -  26

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الوهاب عبد اسماعيل على محمود -  27

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الوهاب عبد اسماعيل على محمود -  28

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الوهاب عبد اسماعيل على محمود -  29

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الوهاب عبد اسماعيل على محمود -  30

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الوهاب عبد اسماعيل على محمود -  31

 بينهم فيما االدارة مجلس اعضاء يقوم ان على -  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الوهاب عبد اسماعيل على محمود -  32

 الجمعية اعتماد وتم ئةالهي بمقر واالجتماع االنعقاد تم ان بعد وذلك.  االدارة مجلس اعضاء على والصالحيات االختصاصات بتوزع

 8   برقم    20201019:  تاريخ ،. للهيئة التنفيذى الرئيسى السيد من

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  داود الغنى محمدعبد حسن نجوى -  33

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  داود الغنى محمدعبد حسن نجوى -  34

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  داود الغنى محمدعبد حسن نجوى -  35

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  داود الغنى محمدعبد حسن نجوى -  36

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  داود الغنى محمدعبد حسن نجوى -  37

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  داود الغنى محمدعبد حسن نجوى -  38

 بينهم فيما االدارة مجلس اعضاء يقوم ان على -  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  داود الغنى حمدعبدم حسن نجوى -  39

 الجمعية اعتماد وتم الهيئة بمقر واالجتماع االنعقاد تم ان بعد وذلك.  االدارة مجلس اعضاء على والصالحيات االختصاصات بتوزع

 8   برقم    20201019:  تاريخ ،. للهيئة التنفيذى الرئيسى السيد من

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد عبد سعد سعيد شحاته صالح -  40

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد عبد سعد سعيد شحاته صالح -  41

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد عبد سعد سعيد شحاته صالح -  42

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد عبد سعد سعيد شحاته صالح -  43

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد عبد سعد سعيد شحاته صالح -  44

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد عبد سعد سعيد شحاته صالح -  45



 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

 بينهم فيما االدارة مجلس اعضاء يقوم ان على -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السيد عبد سعد سعيد شحاته صالح -  46

 الجمعية اعتماد وتم الهيئة بمقر واالجتماع االنعقاد تم ان بعد وذلك.  االدارة مجلس اعضاء على والصالحيات االختصاصات بتوزع

 8   برقم    20201019:  تاريخ ،. للهيئة التنفيذى الرئيسى السيد من

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  قانونى مستشار  مساهمة شركة  محمد على محمد محمد -  47

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  قانونى مستشار  مساهمة شركة  محمد على محمد محمد -  48

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  قانونى مستشار  مساهمة شركة  محمد على محمد محمد -  49

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  قانونى مستشار  مساهمة شركة  محمد على محمد محمد -  50

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  قانونى مستشار  مساهمة شركة  محمد على محمد محمد -  51

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  قانونى مستشار  مساهمة شركة  محمد على محمد محمد -  52

 بتوزع بينهم فيما االدارة مجلس اعضاء يقوم ان على -  قانونى مستشار  مساهمة شركة  محمد على محمد محمد -  53

 من الجمعية اعتماد وتم الهيئة بمقر واالجتماع االنعقاد تم ان بعد وذلك.  االدارة مجلس اعضاء على والصالحيات االختصاصات

 8   برقم    20201019:  تاريخ ،. للهيئة التنفيذى الرئيسى السيد

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  54

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  55

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  56

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  57

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  58

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  59

 بتوزع بينهم فيما االدارة مجلس اعضاء يقوم ان على -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  60

 من الجمعية اعتماد وتم الهيئة بمقر واالجتماع االنعقاد تم ان بعد وذلك.  االدارة مجلس اعضاء على والصالحيات االختصاصات

 8   برقم    20201019:  تاريخ ،. للهيئة التنفيذى الرئيسى السيد

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد ابراهيم عبدالمنعم صفاء -  61

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد ابراهيم عبدالمنعم صفاء -  62

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد ابراهيم عبدالمنعم صفاء -  63

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد ابراهيم عبدالمنعم صفاء -  64

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد ابراهيم عبدالمنعم صفاء -  65

 8   برقم    20201019:  تاريخ ، متخارج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد ابراهيم عبدالمنعم صفاء -  66

 بتوزع بينهم فيما االدارة مجلس اعضاء يقوم ان على -  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد ابراهيم عبدالمنعم صفاء -  67

 من الجمعية اعتماد وتم الهيئة بمقر واالجتماع االنعقاد تم ان بعد وذلك.  االدارة مجلس اعضاء على والصالحيات االختصاصات

 8   برقم    20201019:  تاريخ ،. للهيئة التنفيذى الرئيسى السيد



 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

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد مابراهي عبدالمنعم صفاء -  68

 الغير تفويض او توكيل في الحق ولها الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الكحومية الجهات كافة امام

 8   برقم    20201021:  تاريخ ،.  اختصاصاتها من ماذكر بعض او كل في

 البنكية الحسابات فتح بصالحيات تفويضة  تنفيذى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد ابراهيم عبدالمنعم صفاء -  69

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة الخاصه

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك التنفيذية بالصيغة العقارى الشهر امام العقود كافة وتوثيق والتوقيع الشركة وتمثيل الخاص والقطاع

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار سحب من والمصارف

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والمصارف

 تفويض او توكيل في الحق وله باالجل او بالنقد الشركة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد ابراهيم عبدالمنعم صفاء -  70

 الذكر سالفة التعامالت في التنفيذي المدير صالحيات تكون ان المجلس اقر وكذلك.  اختصاصاته من ماذكر بعض او كل في الغير

 8   برقم    20201021:  تاريخ ،(  االداره مجلس رئيس)  - إبراهيم عبدالمنعم صفاء/  السيده مع منفردا او مجتمعا

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق له  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد ابراهيم عبدالمنعم صفاء -  71

 كل في الغير تفويض او توكيل في الحق وله الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات كافة

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، اختصاصاته من ماذكر بعض او

 بالشركه الخاصه البنكية الحسابات فتح في الحق لها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد ابراهيم عبدالمنعم صفاء -  72

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركه باسم والتعامل

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك التنفيذية بالصيغة العقارى الشهر امام العقود كافة وتوثيق والتوقيع الشركة وتمثيل

 كافة وابرام والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار سحب

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 كل في الغير تفويض او توكيل في الحق ولها باالجل او  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد ابراهيم عبدالمنعم صفاء -  73

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، اختصاصاتها من ماذكر بعض او

 كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولها  منتدب عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  74

 او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق ولها الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الكحومية الجهات

 8   برقم    20201021:  تاريخ ،.  اختصاصاتها من ماذكر بعض

 بالشركة الخاصه البنكية الحسابات فتح بصالحيات تفويضة  تنفيذى  منتدب عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  75

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك التنفيذية بالصيغة العقارى الشهر امام العقود كافة وتوثيق والتوقيع الشركة وتمثيل

 كافة وابرام والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار سحب

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 في الغير تفويض او توكيل في الحق وله باالجل او بالنقد الشركة  منتدب عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  76

 او مجتمعا الذكر سالفة التعامالت في التنفيذي المدير صالحيات تكون ان المجلس اقر وكذلك.  اختصاصاته من ماذكر بعض او كل

 8   برقم    20201021:  تاريخ ،(  االداره مجلس رئيس)  - إبراهيم عبدالمنعم صفاء/  السيده مع منفردا

 كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق له  منتدب عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  77

 او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق وله الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، اختصاصاته من ماذكر بعض

 باسم والتعامل بالشركه الخاصه البنكية الحسابات فتح في الحق لها  منتدب عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  78

 الشركة وتمثيل الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركه

 وإصدار سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك التنفيذية بالصيغة العقارى الشهر امام العقود كافة وتوثيق التوقيعو

 العقود كافة وابرام والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات



 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

 بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق ولها باالجل او  منتدب عضو  مساهمة شركة  صادق عدلى ميالد مايكل -  79

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، اختصاصاتها من ماذكر

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولها  قانونى مستشار  مساهمة شركة  العزيز عبد محمد ابراهيم ادهم -  80

 كل في الغير تفويض او توكيل في الحق ولها الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الكحومية الجهات كافة

 8   برقم    20201021:  تاريخ ،.  اختصاصاتها من ماذكر بعض او

 الخاصه البنكية الحسابات فتح بصالحيات تفويضة  تنفيذى  قانونى مستشار  مساهمة شركة  العزيز عبد محمد ابراهيم ادهم -  81

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك التنفيذية بالصيغة العقارى الشهر امام العقود كافة وتوثيق لتوقيعوا الشركة وتمثيل الخاص

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار سحب من والمصارف

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، تبمعامال تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والمصارف

 تفويض او توكيل في الحق وله باالجل او بالنقد الشركة  قانونى مستشار  مساهمة شركة  العزيز عبد محمد ابراهيم ادهم -  82

 الذكر سالفة التعامالت في التنفيذي المدير صالحيات تكون ان المجلس اقر وكذلك.  اختصاصاته من ماذكر بعض او كل في الغير

 8   برقم    20201021:  تاريخ ،(  االداره مجلس رئيس)  - إبراهيم عبدالمنعم صفاء/  السيده مع منفردا او مجتمعا

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق له  قانونى مستشار  مساهمة شركة  العزيز عبد محمد ابراهيم ادهم -  83

 كل في الغير تفويض او توكيل في الحق وله الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات كافة

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، اختصاصاته من ماذكر بعض او

 بالشركه الخاصه البنكية الحسابات فتح في الحق لها  قانونى مستشار  مساهمة شركة  العزيز عبد محمد ابراهيم ادهم -  84

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركه باسم والتعامل

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك التنفيذية بالصيغة العقارى الشهر امام العقود كافة وتوثيق والتوقيع الشركة وتمثيل

 كافة وابرام والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان شهاداتو خطابات وإصدار سحب

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق ولها باالجل او  قانونى مستشار  مساهمة شركة  العزيز عبد محمد ابراهيم ادهم -  85

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، اختصاصاتها من ماذكر بعض

 الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولها  مدير  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  86

 بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق ولها الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الكحومية

 8   برقم    20201021:  تاريخ ،.  اختصاصاتها من ماذكر

 والتعامل بالشركة الخاصه البنكية الحسابات فتح بصالحيات تفويضة  تنفيذى  مدير  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  87

 وتمثيل الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك التنفيذية بالصيغة العقارى الشهر امام العقود كافة وتوثيق والتوقيع الشركة

 العقود كافة وابرام والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق وله باالجل او بالنقد الشركة  مدير  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  88

 مع منفردا او مجتمعا الذكر سالفة التعامالت في التنفيذي المدير صالحيات تكون ان المجلس اقر وكذلك.  اختصاصاته من ماذكر

 8   برقم    20201021:  تاريخ ،(  االداره مجلس رئيس)  - إبراهيم عبدالمنعم صفاء/  السيده

 الحكومية الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق له  مدير  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  89

 من ماذكر بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق وله الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، اختصاصاته

 الشركه باسم والتعامل بالشركه الخاصه البنكية الحسابات فتح في الحق لها  مدير  مساهمة شركة  عبدهللا صفوت محمود -  90

 الشركة وتمثيل الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام اغراضها وضمن

 وإصدار سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك التنفيذية بالصيغة العقارى الشهر امام العقود كافة وتوثيق والتوقيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العقود كافة وابرام والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 من ماذكر بعض او كل في الغير تفويض او توكيل في الحق ولها باالجل او  مدير  اهمةمس شركة  عبدهللا صفوت محمود -  91

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، اختصاصاتها

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولها  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد اميره -  92

 الغير تفويض او توكيل في الحق ولها الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الكحومية الجهات كافة امام

 8   برقم    20201021:  تاريخ ،.  اختصاصاتها من ماذكر بعض او كل في

 البنكية الحسابات فتح بصالحيات تفويضة  تنفيذى  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد اميره -  93

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركة باسم والتعامل بالشركة الخاصه

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك التنفيذية بالصيغة العقارى الشهر امام العقود كافة وتوثيق والتوقيع الشركة وتمثيل الخاص والقطاع

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار سحب من والمصارف

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والمصارف

 تفويض او توكيل في الحق وله باالجل او بالنقد الشركة  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد اميره -  94

 الذكر سالفة التعامالت في التنفيذي المدير صالحيات تكون ان المجلس اقر وكذلك.  اختصاصاته من ماذكر بعض او كل في الغير

 8   برقم    20201021:  تاريخ ،(  االداره مجلس رئيس)  - إبراهيم عبدالمنعم صفاء/  السيده مع منفردا او مجتمعا

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق له  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد اميره -  95

 كل في الغير تفويض او توكيل في الحق وله الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات كافة

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، اختصاصاته من ماذكر بعض او

 بالشركه الخاصه البنكية الحسابات فتح في الحق لها  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد اميره -  96

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام اغراضها وضمن الشركه باسم والتعامل

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك التنفيذية بالصيغة العقارى الشهر امام العقود كافة وتوثيق والتوقيع الشركة وتمثيل

 كافة وابرام والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار سحب

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود

 كل في الغير تفويض او توكيل في الحق ولها باالجل او  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  عبدهللا السيد احمد اميره -  97

 8   برقم    20201021:  تاريخ ، اختصاصاتها من ماذكر بعض او

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    20201005:  تاريخ ، 1261  2020/10/20-ج  ميخائيل نجيب صفوت كريستين لصاحبتها االعالف النتاج ميرا مصنع -  1

 333   برقم

:  تاريخ ، 1400  2020/6/22-ج  عبدالعال احمد هللا جاب محمد محمود لصاحبها وتلميعه الرخام لتقطيع المصطفى مصنع -  2

 353   برقم    20201027

 33   برقم    20201028:  تاريخ ، 353  2020/8/16-ج  حنين مرزوق عادل جورج لصاحبها الورقيه للمنتجات كنوز -  3

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 341   برقم    20201004:  تاريخ ، 1249  2017/8/1 -ج  وشريكة ناصر حمدى عماد شركه -  1

 341   برقم    20201004:  تاريخ ، 1249  2017/8/1 -ج  وشريكة ناصر حمدى عماد شركه -  2

 341   برقم    20201004:  تاريخ ، 1249  2017/8/1 -ج  وشريكة ناصر حمدى عماد شركه -  3

 341   برقم    20201004:  تاريخ ، 1249  2017/8/1 -ج  وشريكة ناصر حمدى عماد شركه -  4

 17   برقم    20201005:  تاريخ ، 315  2020/6/7/  ج  وشريكه محمد ماضى نادى -  5

 17   برقم    20201005:  تاريخ ، 315  2020/6/7/  ج  وشريكه هللا عبد الدين سراج عمرو شركه -  6

 17   برقم    20201005:  تاريخ ، 315  2020/6/7/  ج  حسن محمد احمد وطاهر هللا عبد الدين سراج عمرو شركه -  7

 17   برقم    20201005:  تاريخ ، 315  2020/6/7/  ج  وشريكه محمد ماضى نادى -  8

 17   برقم    20201005:  تاريخ ، 315  2020/6/7/  ج  وشريكه هللا عبد الدين سراج عمرو شركه -  9

 17   برقم    20201005:  تاريخ ، 315  2020/6/7/  ج  حسن محمد احمد وطاهر هللا عبد الدين سراج عمرو شركه -  10

:  تاريخ ، 1369  2019/12/9/ ج  Sun Way Egypt For Solar System الشمسية للطاقة ايجيبت واى صن -  11

 352   برقم    20201021

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


