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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  

 

 قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   احمد امين محمود حسين)  لصاحبها والجرانيت للرخام االمين مصنع -  1

 مع وترابيع الواح والجرانيت الرخام وتلميع وجلي وصقل وتقطيع لنشر مصنع وتشغيل اقامة عن 342 برقم 20201001 فى

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

 المعتمده الصناعيه المناطق احدى النشاط ممارسة وموقع قنا الوقف مركز المراشدة

 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد االمير احمد شيماء) لصاحبها والمقاوالت الزراعي لالستصالح الديب -  2

 االراضي وتجهيز استصالح -1 -: 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه - عن 363 برقم 20201025 فى قيد

 االراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط ستصلحهالم االراضي واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق

 عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه

 انواع جميع تربية -2. 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية ورئيس 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق

 الزراعي واالئتمان التنميه بنك ش:  بجهة ، او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات

 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد االمير احمد شيماء) لصاحبها والمقاوالت الزراعي لالستصالح الديب -  3

 -3:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من انشطة.  اللحوم او التسمين او االلبان عن 363 برقم 20201025 فى قيد

 المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة المنشأه تتعهد. **  العامه التوريدات -4.  المتكاملة واالعمال العموميه المقاوالت

 االنشطه تمتع عدم مع. **  العامين يتجوز ال زمني لجدول وفقا التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم االسثمار قانون في عليها

 مستقله حسابات بافراد التزام ومع 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج

 الزراعي واالئتمان التنميه بنك ش:  بجهة ، مستقل مالي ومركز

 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد االمير احمد شيماء) لصاحبها والمقاوالت الزراعي لالستصالح الديب -  4

 مع.  التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص لالنشطه عن 363 برقم 20201025 فى قيد

:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 الزراعي واالئتمان التنميه بنك ش

 قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   احمد الوفا ابو هللا عوض نسمه)  لصاحبها احمد ابوالوفا هللا عوض نسمه -  5

 مراعاة مع.  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء - عن 370 برقم 20201026 فى

 مناع ابو:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 االزهري المعهد بجوار الميات نجع - شرق

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابراهيم محمد ابراهيم رقيه)  لصاحبها الباحثين وتدريب العداد االرقم دار -  6

 ????: لسنة??  قانون أنشطة" عن 371 برقم 20201026 فى

 و البيانات مراكز و االلكترونيات تطوير و تصميم و صناعية أنشطة من تشمله بما االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا صناعة"

 التكنولوجي التعليم و البرمجيات تطوير و لتعهيد أنشطة

 .والفني والثقافي العلمي توى أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال"

 عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال"

 الدين صالح مسجد بجوار المنشيه:  بجهة ، بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابراهيم محمد ابراهيم رقيه)  لصاحبها الباحثين وتدريب العداد االرقم دار -  7

 . وبيانات وصورة صوت من المختلفة عن 371 برقم 20201026 فى

 . اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال"
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

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

 البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال"

 البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ

 االنترنت وخدمات االتصاالت"

 المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء"

 الدين صالح مسجد بجوار المنشيه:  بجهة ، مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء"

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابراهيم محمد ابراهيم رقيه)  لصاحبها الباحثين وتدريب العداد االرقم دار -  8

 .وتطويرها واالتصاالت المعلومات عن 371 برقم 20201026 فى

 .األعمال ريادة ودعم التكنولوجية األعمال حاضنات"

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

 .والفني والثقافي

 ????: لسنة??  قانون خارج أنشطة"

 التجارية التوكيالت"

 المناسبات قاعات وتشغيل إدارة"

 الشرط بهذا المنشاة التزام عدم حالة وفى االستثمار، بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد االلتزام مع"

 الدين صالح مسجد بجوار المنشيه:  بجهة ، الحوافز و ا?بالمزا التمتع فى حقها سقط?

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابراهيم محمد ابراهيم رقيه)  لصاحبها الباحثين وتدريب العداد االرقم دار -  9

 االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ،???? لسنة??  رقم االستثمار بقانون الواردة عن 371 برقم 20201026 فى

 القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات

 وفقا التنفيذية والئحته????  لسنه??  رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الواردة األنشطة بممارسة المنشأة تتعهد"

            عامين يتجاوز ال زمني لجدول

 .             نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

 الدين صالح مسجد بجوار المنشيه:  بجهة ، مسجد بجوار المنشية:  الرئيسي المركز 

 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   براهيما محمد ابراهيم رقيه)  لصاحبها الباحثين وتدريب العداد االرقم دار -  10

             االقصر - االقصر مركز - الدين صالح عن 371 برقم 20201026 فى قيد

 ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية أنحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع 

:  بجهة ،????  لسنه???  رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و???? لسنة???  رقم الوزراء رئيس بقرار

 الدين صالح مسجد بجوار المنشيه

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابوالقاسم محمود احمد ايمان)  لصاحبها المهارات وتنميه للتدريب التحدي مركز -  11

 2017 لسننة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الواردة االنشطة - عن 345 برقم 20201006 فى قيد ، 35000.000

 االستشارات مراكز وادارة انشاء -.  المعلومات تكنولوجيا نقل ومركز الباحثين العداد مراكز وادارة انشاء -.  التنفيذية والئحته

 وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال -.  وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجالت في المتحصصه اوالدراسات

 االلكترونيه المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال -. انواعها بمختلف والتطبيقها البيانات

 -مبارك سوزان حديقة امام - مايو 15 شارع -( 32) رقم عمارة:  بجهة ، عليها والتدريب وتشغيلها
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابوالقاسم محمود احمد ايمان)  لصاحبها المهارات وتنميه للتدريب التحدي مركز -  12

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارجه االنشطة -.  عن 345 برقم 20201006 فى قيد ، 35000.000

 وتعليم النطق علي والتدريب الخاصه االحتياجات وذوي الطبيعين االطفال لتدريب مراكز وتشغيل اقامة -.  التنفيذية والئحته 2017

 حسابات بافراد المنشأة التزام مع.  البشرية الموارد وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة -.  االطفال مهارات وتنمية التخاطب لغه

 بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشروط بهذا المنشأة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الوارده النشطة مستقل مالي ومركز

 -مبارك سوزان حديقة امام - مايو 15 شارع -( 32) رقم عمارة:  بجهة ، االستثمار بقانون الوارده والحوافز

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابوالقاسم محمود احمد ايمان)  لصاحبها المهارات وتنميه للتدريب التحدي مركز -  13

 الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع,  عن 345 برقم 20201006 فى قيد ، 35000.000

 قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد نشاطها ممارسة المنشأة وعلي به

 كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح والقوانين احكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 -مبارك سوزان حديقة امام - مايو 15 شارع -( 32) رقم عمارة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة االلزمه التراخيص

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قناوى النوبى كامل مصطفى لصاحبها للتدريب اكاديمى فرصة مركز -  14

 - 2. أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال -1 عن 352 برقم 20201013

 المحتوي إنتاج - 3.  عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم االبيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج انتاج اعمال

 أعمال  - 5.  اإللكترونية بالوسائل و الحاسبات علي البيانات إدخال - 4.  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني

 ، أعمال - 7.  عليها والتدريب غيلهاوتش المدمجة النظم وتطوير إنتاج - 6.   أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف

 االقصر - الكرنك - القديم الكرنك شارع النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قناوى النوبى كامل مصطفى لصاحبها للتدريب اكاديمى فرصة مركز -  15

 الباحثين إلعداد التدريب مراكز اوإدارة إنشاء - 8.  البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف عن 352 برقم 20201013

 المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء - 9.  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز

.  والكمبيوتر واللغات البشرية التنمية مجاالت فى الباحثين إلعداد التدريب مراكز اوإدارة إنشاء  - 10.  تطويرها و واالتصاالت

 مراعاة مع حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بأفراد االلتزام مع. وتسويقها االلكترونية االجهزة بيع - 11

 االقصر - نكالكر - القديم الكرنك شارع النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ، القوانين أحكام

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  قناوى النوبى كامل مصطفى لصاحبها للتدريب اكاديمى فرصة مركز -  16

 ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح عن 352 برقم 20201013

 االقصر - الكرنك - القديم الكرنك شارع النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عبدالسالم مصطفي الدين جمال حسن)  لصاحبها العقاري لالستثمار مصطفي الدين جمال حسن -  17

 والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار - عن 357 برقم 20201019 فى قيد ، 3000000.000

 وما 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج النائية

 -.  بيانات وصوره صوت من المختلفه بصورة االلكتروني المحتوي انتاج -. 2008 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد

 والدراسات االستثمارات مراكز وادارة انشاء -.  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء

 الدر شجرة شارع:  بجهة ، واالتصاالت المعلومات المجاالت في المتخصصه

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عبدالسالم صطفيم الدين جمال حسن)  لصاحبها العقاري لالستثمار مصطفي الدين جمال حسن -  18

 واستخراجها والمعادن التعدينيه الخامات عن التنقيب -. وتطويرها عن 357 برقم 20201019 فى قيد ، 3000000.000

 رقم القانون مراعاة مع.  والتصدير االستيراد.  والزلط الرمل محاجر ذلك يشمل وال عليها صناعيه عمليات اي وتجهيزها وتقطيعها

 حسابات بافراد المنشاه التزام مع المستوردين وسجل المصدرين سجل شان في 1975 لسنة 118 رقم والقانون 1982 لسنة 121

 بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي ومركز مالية

 الدر شجرة شارع:  بجهة ، وفي االستثمار بقانون الوارده والحوافز

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عبدالسالم مصطفي الدين جمال حسن)  لصاحبها العقاري لالستثمار مصطفي الدين جمال حسن -  19

 بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حالة عن 357 برقم 20201019 فى قيد ، 3000000.000

 الوارده والحوافز بالضنانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع.  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز

 لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مرعاة مع 0 القانون بذات

 الدر شجرة شارع:  بجهة ،.  نشاطها



 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

 وتشغيل اقامة عن 348 برقم 20201011 فى قيد ، 900000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن زكي سمير محمود -  20

 ةالساري والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  انواعها بجميع الكرتون وعلب والساده المضلع الكرتون ورق النتاج مصنع

 رقم القطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسي المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى

 بهو الصناعيه المنطقه الهندسيه الصناعات قطاع 27 بلوك 20

 ، فرد تاجر ،(   السايح احمد محمود العابدين زين)  لصاحبها والمقاوالت الزراعي االراضى لالستصالح الجديده العاصمة -  21

-1 -: 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطة عن 343 برقم 20201005 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس

 فى ويشترط.  المستصالحة االراضى  واستزراع  لالستزراع قابله تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى وتجهيز  استصالح

 االستزراع فى الحديث الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين هاتين

 رقم الجمهورية ريئس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادرة المناطق عدا فيما.  الغمر بطرق الرى وليس

 -الطارف نجع-:  بجهة ، النتاج ذلك كان سواء الحيوانات  انواع جميع تربية -2.  2008 لسنة 356

 ، فرد تاجر ،(   السايح احمد محمود العابدين زين)  لصاحبها والمقاوالت الزراعي االراضى لالستصالح الجديده العاصمة -  22

 خارج من انشطة.  حومالل او والتسمين االلبان او السالالت عن 343 برقم 20201005 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس

 نجع-:  بجهة ،.  العامة التوريدات -4.  المتكاملة واالعمال العمومية المقاوالت -3  -:2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون

 -الطارف

 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   بهنسى سعد يوسف مدحت)  لصاحبها االسمنتيه للصناعات الديار -  23

 مراعاة مع.  الشعبى والبالط االسمنتى والطوب والبلدوره االنترلوك لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 359 برقم 20201019

 الحجاز ش:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة اللزمة التراخيص كافة على الحول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 التلفزيون ش من

 فى قيد ، 250000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   ابراهيم امين احمد محمد)  لصاحبها ابراهيم امين احمد محمد -  24

 القوانين احكام مراعاة مع.  انواعه بجميع والصابون المنظفات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن 362 برقم 20201025

 الظافرية:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة االلزمه التارخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد عثمان على حسن)  لصاحبها االسمنتى البلوك لتصنيع االمل -  25

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع االسمنتى البلوك لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة- عن 341 برقم 20201001

 حمادى نجح - الرئيسية:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 واالجنحه والشقق والموتيالت( الثابته) الفنادق وتشغيل اقامة -  ،  شركة   وشريكه عبدالرحيم محمود عبدالرحيم ابوالحسن -  1

 ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطه السياحيه والقري الفندقيه

 السياحيه والقري الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت الفنادق مستوي يقل اال علي فيها والتوسيع بها الخاصه المنشات واستكمال

 -.  للمشروع االيونيه الطاقة من المبنيه مساحات اجمالي نصف علي منها المبيعه الوحدات مساحة اجمالي وااليزيد نجوم ثالثه عن

 اقامة - عن ، 346 برقم 20201007 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   الجولف ومالعب اليخوت مارينا وتشتغل اقامة

 كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطه السياحيه والقري الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت( الثابته) الفنادق وتشغيل

 الفنادق مستوي يقل اال علي فيها والتوسيع بها الخاصه المنشات واستكمال ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه

 نصف علي منها المبيعه الوحدات مساحة اجمالي وااليزيد نجوم ثالثه عن السياحيه والقري الفندقيه واالجنحه شققوال والموتيالت

 معرض ش:  بجهة ، الجولف ومالعب اليخوت مارينا وتشتغل اقامة -.  للمشروع االيونيه الطاقة من المبنيه مساحات اجمالي

 الشريف

 انشطة -.  بها المرتبطه او لها المكمله واالنشطه الغوص ومركز  ،  شركة   وشريكه عبدالرحيم محمود عبدالرحيم ابوالحسن -  2

 حسابات بافراد الشركة التزام مع(  . الثابته)  والكافيتريات المطاعم وتملك وتشغيل اقامة - 2017 لسنه 72 قانون خارج من



 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

 بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي ومركز

 الشركة وعلي,  به الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع االستثمار بقانون الوارده والحوافز

 عن ، 346 برقم 20201007 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   عليها المنصوص بالمجاالت الوارده النشاط ممارسة

 المطاعم وتملك وتشغيل اقامة - 2017 لسنه 72 قانون خارج من انشطة -.  بها المرتبطه او لها المكمله واالنشطه الغوص ومركز

 عدم حالة فيو االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي ومركز حسابات بافراد الشركة التزام مع(  . الثابته)  والكافيتريات

 قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 ش:  بجهة ، عليها المنصوص بالمجاالت الوارده النشاط ممارسة الشركة وعلي,  به الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار

 الشريف معرض

 قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون  ،  شركة   وشريكه عبدالرحيم محمود عبدالرحيم ابوالحسن -  3

 كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القانون احكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 االستثمار بقانون عن ، 346 برقم 20201007 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص

 السارية والقرارات واللوائح القانون احكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم

 الشريف معرض ش:  بجهة ،.  هانشاط لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المجاالت تلك عن الخارجه االنشطه قبل  ،  شركة   وشريكه ادم مرشد عوض جمعه -  4

 ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحوصل الشركة وعلي السارية والقرارات

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المجاالت تلك عن الخارجه االنشطه قبل عن ، 349 برقم 20201011 فى

 االربعين شارع - الزراعيين تقسيم ناحية:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحوصل الشركة وعلي

 النائية والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار   ،  شركة   وشريكه ادم مرشد عوض جمعه -  5

 وما 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق

 والتجزئة الجملة وتجارة االمداد وسالسل التجاري المركز وتشغيل اقامة -.  2008 لسنه 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد

 موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن

 بالمدن العقاري االستثمار عن ، 349 برقم 20201011 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس   مراعاة مع مسبقا  الهيئة

 ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات

 ركزالم وتشغيل اقامة -.  2008 لسنه 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس بقرار

 الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن والتجزئة الجملة وتجارة االمداد وسالسل التجاري

 االربعين شارع - الزراعيين تقسيم ناحية:  بجهة ، مراعاة مع مسبقا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم

 جمهورية رئيس قرارا ومراعاة 2007 لسنة 350 الوزراء رئيس بقرار ورد ما  ،  شركة   وشريكه ادم مرشد عوض جمعه -  6

 او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سؤاء الحيوانات انواع جميع تربية -.  2008 لسنة 356 رقم العربيه مصر

 -.  اللحوم او التسمين او البيض اوانتاج التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سؤاء والطيور الدواجن انواع جميع تربية -.  اللحوم

 - التنفيذية والئحته 2007 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارجه االنشطه -.  السمكيه المزارع اقامة

 بقرار ورد ما عن ، 349 برقم 20201011 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس   القانون مراعاة مع.  والتصدير االستيراد

 انواع جميع تربية -.  2008 لسنة 356 رقم العربيه مصر جمهورية رئيس قرارا ومراعاة 2007 لسنة 350 الوزراء رئيس

 ذلك كان سؤاء والطيور دواجنال انواع جميع تربية -.  اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سؤاء الحيوانات

 المجاالت عن الخارجه االنشطه -.  السمكيه المزارع اقامة -.  اللحوم او التسمين او البيض اوانتاج التفريخ او السالالت النتاج

 تقسيم يةناح:  بجهة ، القانون مراعاة مع.  والتصدير االستيراد - التنفيذية والئحته 2007 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص

 االربعين شارع - الزراعيين

 او االستيراد شان في 1975 لسنة 118 رقم والقانون 1982 لسنة 121 رقم  ،  شركة   وشريكه ادم مرشد عوض جمعه -  7

 عدم حالة وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي ومركز حسابات بافراد الشركة التزام مع المستوردين وسجل التصدير

 قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت به الوارده االنشطه ممارسة الشركة وعلي الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار

 لسنة 121 رقم عن ، 349 برقم 20201011 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس   التنفيذية والئحته 2017 لسنه 72

 ومركز حسابات بافراد الشركة التزام مع المستوردين وسجل التصدير او االستيراد شان في 1975 لسنة 118 رقم والقانون 1982

 والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي

 االنشطه ممارسة الشركة وعلي الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع االستثمار بقانون الوارده



 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

 - الزراعيين تقسيم ناحية:  بجهة ، التنفيذية والئحته 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت به الوارده

 االربعين شارع

 يجوز.  االموال نقل -.  فقط الداخل من المنشأت الحراسة خدمة تقدم -  ،  شركة   االموال ونقل والحراسة لالمن الحق اسد -  8

 قد  التي او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصحلة لها تكون ان للشركة

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونا

 كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارت واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.   التنفيذية والئحته القانون الحكام

 خدمة تقدم - عن ، 347 برقم 20201011 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس.    نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص

 الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصحلة لها تكون ان للشركة يجوز.  االموال نقل -.  فقط الداخل من المنشأت الحراسة

 تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونا قد  التي او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.   التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في

( 82) رقم بالعقار 18 رقم شقه:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول ةالشرك وعلي السارية والقرارت

 التحرير ابطال شارع للتامين مصر برج

 مع الجافة والمنظفات والسائل الصلب الصابون النتاج مصنع وتشغيل إقامة  ،  شركة   وشركاه سيد عزالدين احمد شركة -  9

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

 والمنظفات والسائل الصلب الصابون النتاج مصنع وتشغيل إقامة عن ، 364 برقم 20201025 فى ،قيدت 400000.000   مالها

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

 المنطقة الكيماويه الصناعات قطاع - 7رقم البلوك ضمن 16رقم القطعه بجعله النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ،

 بهو الصناعية

 وتشغيل  ،  شركة   محمد عبدالمبدي وعبدهللا زايد صالح وهادى الفضل ابو سامي هدي و العزيز عبد محمود العزيز عبد -  10

 بالمجان سنويا??%  تقدم أن بشرط طبية أو عالجية داخليه أنشطة من تضمه وما العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات

 شغلها يتم التي األسرة عدد من

 االستثمار قانون خارج من انشطة"

 العامة المقاوالت-

 والتوزيع والنشر واإلعالن الدعاية -"

 والكافيهات المطاعم وتشغيل اقامة"

 والخدمية االنتاجية االنشطة وفضالت القمامة تجميع و النظافة خدمات تقديم"

 واالتوبيسات والسيارات والخفيفة الثقيلة المعدات تأجير"

 ، 354 برقم 20201014 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   والمعادن التعدينية الخامات عن بالتنقيب الخاصة األنشطة"

??%  تقدم أن بشرط طبية أو عالجية داخليه أنشطة من تضمه وما العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل عن

 شغلها يتم التي األسرة عدد من بالمجان سنويا

 االستثمار قانون خارج من انشطة"

 العامة المقاوالت-

 والتوزيع والنشر واإلعالن الدعاية -"

 والكافيهات المطاعم وتشغيل اقامة"

 والخدمية االنتاجية االنشطة وفضالت القمامة تجميع و النظافة خدمات تقديم"

 واالتوبيسات والسيارات والخفيفة الثقيلة المعدات تأجير"



 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

 مول البراق مجموع القديم البوتاجاز شارع:  بجهة ، والمعادن التعدينية الخامات عن بالتنقيب الخاصة األنشطة"

  ،  شركة   محمد عبدالمبدي وعبدهللا زايد صالح وهادى الفضل ابو سامي هدي و العزيز عبد محمود العزيز عبد -  11

 والزلط الرمل محاجر ذلك يشمل وال واستخراجها

 والتصدير االستيراد"

 وفقا التنفيذية والئحته????  لسنة??  رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد

  العامين يتجاوز ال زمني لجدول

 التنفيذية والئحته????  لسنة??  رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 والئحته????  لسنة??  رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بأفراد االلتزام مع

 الرمل محاجر ذلك يشمل وال واستخراجها عن ، 354 برقم 20201014 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   التنفيذية

 والزلط

 والتصدير االستيراد"

 وفقا التنفيذية والئحته????  لسنة??  رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد

  العامين يتجاوز ال زمني لجدول

 التنفيذية والئحته????  لسنة??  رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 والئحته????  لسنة??  رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بأفراد االلتزام مع

 مول البراق مجموع القديم البوتاجاز شارع:  بجهة ، التنفيذية

 انشطة"  ،  شركة   محمد عبدالمبدي وعبدهللا زايد صالح وهادى الفضل ابو سامي هدي و العزيز عبد محمود العزيز عبد -  12

 االستثمار انونق داخل من

 هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح

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

 الغمر بطريق الري

 ???? . لسنة???  رقم الجمهورية رئيس وقرار????  لسنة???  رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية

 االستثمار قانون داخل من انشطة" عن ، 354 برقم 20201014

 هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح

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

 الغمر بطريق الري

 ???? . لسنة???  رقم الجمهورية رئيس وقرار????  لسنة???  رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 البراق مجموع القديم البوتاجاز شارع:  بجهة ، التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية

 مول

 .اللحوم أو  ،  شركة   محمد عبدالمبدي وعبدهللا زايد صالح وهادى الفضل ابو سامي هدي و العزيز عبد محمود العزيز عبد -  13

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية"

 . السمكية المزارع إقامة"



 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

 جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار"

 ???? . لسنة???  رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما????  لسنة???  رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء

 20201014 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   وصيانتها واستغاللها وادارتها والرئيسية والسريعة الحرة الطرق انشاء"

 .اللحوم أو عن ، 354 برقم

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية"

 . السمكية المزارع إقامة"

 جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار"

 ???? . لسنة???  رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما????  لسنة???  رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء

 مول البراق مجموع القديم البوتاجاز شارع:  بجهة ، وصيانتها واستغاللها وادارتها والرئيسية والسريعة الحرة الطرق انشاء"

 .  ،  شركة   محمد عبدالمبدي وعبدهللا زايد صالح وهادى الفضل ابو سامي هدي و العزيز عبد محمود العزيز عبد -  14

 وتوصيالتها والتنقية الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات صيانه"

 نجوم ثالثة عن مستواها يقل اال على السياحية المخيمات"

 سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت)  الثابتة(  الفنادق وتشغيل اقامة"

 الفنادق مستوى يقل اال على فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ، ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه كانت

 2000000.000   مالها ،رأس   مساحه اجمالى يزيد واال نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت

 . عن ، 354 برقم 20201014 فى ،قيدت

 وتوصيالتها والتنقية الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات صيانه"

 نجوم ثالثة عن مستواها يقل اال على السياحية المخيمات"

 سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت)  الثابتة(  الفنادق وتشغيل اقامة"

 الفنادق مستوى يقل اال على فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ، ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه كانت

 القديم البوتاجاز شارع:  بجهة ، مساحه اجمالى يزيد واال نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت

 مول البراق مجموع

 الوحدات  ،  شركة   محمد عبدالمبدي وعبدهللا زايد صالح وهادى الفضل ابو سامي هدي و العزيز عبد محمود العزيز عبد -  15

 للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى نصف على منها المبيعه

 .تجميدها أو وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل اقامة"

 الغذائية والمواد الزراعية الحاصالت وتغليف عبئةون وتشميع وتدريج لفرز مصنع وتشغيل اقامة"

 الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة"

 ) الدوليه عدا فيما( المدارس تشغيل او اداره او انشاء"

 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   صناعية أنشطة من تشمله بما االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا صناعة -"?

 للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى نصف على منها المبيعه الوحدات عن ، 354 برقم 20201014

 .تجميدها أو وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل اقامة"

 الغذائية والمواد الزراعية الحاصالت وتغليف ونعبئة وتشميع وتدريج لفرز مصنع وتشغيل اقامة"

 الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة"



 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

 ) الدوليه عدا فيما( المدارس تشغيل او اداره او انشاء"

 مول البراق مجموع القديم البوتاجاز شارع:  بجهة ، صناعية أنشطة من تشمله بما االتصاالت و المعلومات تكنولوجيا صناعة -"?

 تصميم و  ،  شركة   محمد عبدالمبدي وعبدهللا زايد صالح وهادى الفضل ابو سامي هدي و العزيز عبد محمود العزيز عبد -  16

 .  التكنولوجي التعليم و البرمجيات تطوير و التعهيد أنشطة و البيانات مراكز و االلكترونيات تطوير و

 . أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد اتللبرمجي والتصميم والتحليل التوصيف أعمال -?

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

 .  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -?

 .  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال -?

 االلكترونيات تطوير و تصميم و عن ، 354 برقم 20201014 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   التوصيف أعمال -?

 .  التكنولوجي التعليم و البرمجيات تطوير و التعهيد أنشطة و البيانات مراكز و

 . أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال -?

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

 .  وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -?

 .  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال -?

 مول البراق مجموع القديم البوتاجاز شارع:  بجهة ، التوصيف أعمال -?

 والتصميم  ،  شركة   محمد عبدالمبدي وعبدهللا زايد صالح وهادى الفضل ابو سامي هدي و العزيز عبد محمود العزيز عبد -  17

 .  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم

 .  عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج -?

  البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال -?

  البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ -?

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

 .المحمول الهاتف شبكات ذلك ويشمل

 ،رأس   على الحصول بعد الصناعية االقمار و والالسلكيه السلكيه االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل اداره و اقامه -??

 .  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم عن ، 354 برقم 20201014 فى ،قيدت 2000000.000   مالها

 .  عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير إنتاج -?

  البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف أعمال -?

  البيانات تداول و نقل شبكات ادارة و تنفيذ -?

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

 .المحمول الهاتف شبكات ذلك ويشمل

 بجهة ، على الحصول بعد الصناعية االقمار و والالسلكيه السلكيه االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل اداره و اقامه -??

 مول البراق مجموع القديم البوتاجاز شارع: 



 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

 ترخيص  ،  شركة   محمد عبدالمبدي وعبدهللا زايد صالح وهادى الفضل ابو سامي هدي و العزيز عبد محمود العزيز عبد -  18

 والتليفزيون االذاعه ذلك واليشمل المعنيه الجهات من

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

 .والفني والثقافي

  وتشمل واالستكشاف الحفر لعمليات المساندة البترولية الخدمات تقديم"

  البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة - -

 .  البترول ألغراض الالزمة العميقة غير واآلبار المياه آبار حفر -

  والصيانة الحفر ألعمال المكملة المدنية األعمال -

 البترولي باالستكشاف المتعلقة الخدمات -

 ذلك واليشمل المعنيه الجهات من ترخيص عن ، 354 برقم 20201014 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   اقامة"

 والتليفزيون االذاعه

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

 .والفني والثقافي

  وتشمل واالستكشاف الحفر لعمليات المساندة البترولية الخدمات تقديم"

  البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة - -

 .  البترول ألغراض الالزمة العميقة غير واآلبار المياه آبار حفر -

  والصيانة الحفر ألعمال المكملة المدنية األعمال -

 البترولي باالستكشاف المتعلقة الخدمات -

 مول البراق مجموع القديم البوتاجاز شارع:  بجهة ، اقامة"

 حالة وفي  ،  شركة   محمد عبدالمبدي وعبدهللا زايد صالح وهادى الفضل ابو سامي هدي و العزيز عبد محمود العزيز عبد -  19

 والئحته????  لسنة??  رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم

 .التنفيذية

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

 في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي عن ، 354 برقم 20201014 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس

 .التنفيذية والئحته????  لسنة??  رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع

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

 مول البراق مجموع القديم البوتاجاز شارع:  بجهة

 والمناطق الجديده العمراينه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -  ،  شركة   وشريكه عبدالراضي احمد نوبي اشرف -  20

 وما 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس  بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج النائية

 قابله تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح -.  2008 لسنه 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد

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

 20201018 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   الري وليس االستزراع في الحديثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع

 منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج النائية والمناطق الجديده العمراينه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار - عن ، 355 برقم

 لسنه 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس  بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبه

 ويشترط المستصلحه االراضي واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح -.  2008



 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

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

 لتلفيزيونا شارع:  بجهة ، الري وليس

 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر الناطق عدا فيما.  الغمر بطريق  ،  شركة   وشريكه عبدالراضي احمد نوبي اشرف -  21

 السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انوع جميع تربية -.  2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350

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

 واعادة انشطتها اختالف علي والمرافق الخدمات ومشروعات الصناعيه للمشروعات التنفيذ ادارة اعمال -.  اللحوم او التسمين او

 فيما.  الغمر بطريق عن ، 355 برقم 20201018 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.    للمصانع واالدارية الفنيه الهيكلة

 جميع تربية -.  2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر الناطق عدا

 كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية -.  اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انوع

 ومشروعات الصناعيه للمشروعات التنفيذ ادارة اعمال -.  اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك

 التلفيزيون شارع:  بجهة ،.  للمصانع واالدارية الفنيه الهيكلة واعادة انشطتها اختالف علي والمرافق الخدمات

 تجارة -  المراكزالتجارية -.  العمراينة المناطق وتنميه واقامة تخطيط -  ،  شركة   وشريكه عبدالراضي احمد نوبي اشرف -  22

 المقاوالت -.  الجديده العمرانيه والمجتمعات النائية المناطق داخل النشاط يمارس ان علي االمداد سالسل - التجزئة تجارة - الجمله

 االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي ومركز مالية حسابات بافراد التزام مع.  التصدير -.  العموميه التوريدات -.  العامه

.  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي

 المناطق وتنميه واقامة تخطيط - عن ، 355 برقم 20201018 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   االنشطه تمتع عدم مع

 النائية المناطق داخل النشاط يمارس ان علي االمداد سالسل - التجزئة تجارة - الجمله تجارة -  المراكزالتجارية -.  العمراينة

 ومركز مالية حسابات بافراد التزام مع.  التصدير -.  العموميه التوريدات -.  العامه المقاوالت -.  الجديده العمرانيه والمجتمعات

 والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي

 التلفيزيون شارع:  بجهة ، االنشطه تمتع عدم مع.  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده

 مع.  القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج  ،  شركة   وشريكه عبدالراضي احمد نوبي اشرف -  23

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

 القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج عن ، 355 برقم 20201018 فى ،قيدت 300000.000   مالها

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

 التلفيزيون شارع:  بجهة

 المكرونه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -   ،  شركة   احمد هاشم الدين بهاء واماني مغاريوس عبدالمسيح وليم امونيوس -  24

 لمباشرة االلزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارت واللوائح القانون احكام مراعاة مع.  ومنتجاتها

 المكرونه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن ، 358 برقم 20201019 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.    انشاطه

 لمباشرة االلزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارت واللوائح القانون احكام مراعاة مع.  ومنتجاتها

 القديم  الكرنك - العماري خليل ال شارع الثاني الدور شقة:  بجهة ،.  نشاطها

 وتطوير وتصميم صناعيه انشطه من تشمله بما واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا صناعة -1  ،  شركة   تكنولوجي بناء -  25

 والتصميم والتحليل التوصيف اعمال -2.  التكنولوجي والتعليم البرمجيات وتطوير التعهيد وااشطه البيانات ومراكز االلكترونيات

 ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال -3.  انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات قواعد و للبرمجيات

 الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونيه المعلومات

 المعلومات تكنولوجيا صناعة -1 عن ، 356 برقم 20201018 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   تزاول لتيا وغيرها

 البرمجيات وتطوير التعهيد وااشطه البيانات ومراكز االلكترونيات وتطوير وتصميم صناعيه انشطه من تشمله بما واالتصاالت

 اعمال -3.  انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات قواعد و للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال -2.  التكنولوجي والتعليم

 ان للشركة يجوز.  عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونيه المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم

 افندي عمر ش:  بجهة ، تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون

 يجوز كا الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهة اعماال  ،  شركة   تكنولوجي بناء -  26

 القوانين احكم مراعاة مع.  التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او شتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها

   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة االزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة  وعلي السارية والقراراات واللوائح

 مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهة اعماال عن ، 356 برقم 20201018 فى ،قيدت 100000.000



 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

 مع.  التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او شتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كا الخارج في او

:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة االزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة  وعلي السارية والقراراات واللوائح القوانين احكم مراعاة

 افندي عمر ش

 لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح -  ،  شركة   ريكيهوش مرسي يوسف جمال -  27

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

 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريقة الري وليس االستزراع في الحديثه الري طرق تستخدم

 او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية -.  2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة

 - عن ، 360 برقم 20201019 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   احكام مراعاة مع.  اللحوم او التسمين او االلبان

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

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

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

 ، احكام مراعاة مع.  اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية -.  2008 لسنة

 - المستشفي ش:  بجهة

 التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين  ،  شركة   وشريكيه مرسي يوسف جمال -  28

 والقرارات واللوائح القوانين عن ، 360 برقم 20201019 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه

 - المستشفي ش:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -.  الجاهزه المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -  ،  شركة   وشريكته جاد احمد مصطفي -  29

 الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام راعاة مع.  الطبيه المستلزمات

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن ، 361 برقم 20201019 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.    نشاطها لمباشرة

 وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام راعاة مع.  الطبيه المستلزمات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -.  الجاهزه المالبس

 المحافظه مبني بجوار - المحافظة ش:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة

 القوانين احكام مراعاة مع.  وحلويات افرنجي مخبز وتشغيل اقامة -  ،  شركة   وشريكه عبدهللا سباق عبدالراضي بهاء -  30

 300000.000   مالها ،رأس.    نشطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  وحلويات افرنجي مخبز وتشغيل اقامة - عن ، 351 برقم 20201012 فى ،قيدت

 طيبه مدينة مدخل العشي قرية:  بجهة ،.  نشطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية

 او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية -  ،  شركة   وشريكته احمد حسين عبدالناصر خالد -  31

 التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية -.  اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ

 لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القانون احكام مراعاة مع.  اللحوم او

 سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية - عن ، 353 برقم 20201013 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.    نشاطها

 النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية -.  اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان

 كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القانون احكام مراعاة مع.  اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت

 الجبل حاجر المحروسه:  بجهة ،.  شاطهان لمباشرة الالزمه التراخيص

 الزراعيه الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل اقامة -  ،  شركة   والتوزيع للتجارة والنور الرضا -  32

 -.  الغذائية المواد وتوزيع وبيع التجارة -.  تجميدها او وتبريدها ومشتقاتها االلبان منتجات الغذائية والمواد الصناعيه والمنتجات

 1982 لسنة 121 رقم والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم.  التجارية التوكيالت -.  العموميه التوريدات

 الحصول بعد اال غراضها مزاوله في حق اي الشركة تاسيس ينشي وال التجارية الوكالة اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان في

 اقامة - عن ، 365 برقم 20201025 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص علي

 ومشتقاتها االلبان منتجات الغذائية والمواد الصناعيه والمنتجات الزراعيه الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل

 باحكام الشركة تلتزم.  التجارية التوكيالت -.  العموميه التوريدات -.  الغذائية المواد وتوزيع وبيع التجارة -.  تجميدها او وتبريدها

 ينشي وال التجارية الوكالة اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان في 1982 لسنة 121 رقم والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون

 القديم الكنوز شارع:  بجهة ، غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص علي الحصول بعد اال غراضها مزاوله في حق اي الشركة تاسيس

 -.  الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام يخل ال وبما المختصه الجهات من  ،  شركة   والتوزيع للتجارة والنور الرضا -  33

 وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  الزراعيه والحاصالت الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة



 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

 الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من

 احكام مراعاة مع.  التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كا

 وبما المختصه الجهات من عن ، 365 برقم 20201025 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   والقرارات واللوائح القوانين

 يجوز.  الزراعيه والحاصالت الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة -.  الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام يخل ال

 قد التي او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كا الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 القديم الكنوز شارع:  بجهة ، والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  التنفيذية والئحته القانون الحكام

.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية  ،  شركة   والتوزيع للتجارة والنور الرضا -  34

 التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية عن ، 365 برقم 20201025 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس

 القديم الكنوز شارع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه

 الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل اقامة -  ،  شركة   الغذائية المواد وتوزيع لتجارة الدولية االمير -  35

 المواد وتوزيع وبيع التجارة -.  تجميدها او وتبريدها ومشتقاتها االلبان منتجات الغذائية والمواد الصناعيه والمنتجات الزراعيه

 121 رقم والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم.  التجارية التوكيالت -.  العموميه التوريدات -.  الغذائية

 اال غراضها مزاوله في حق اي الشركة تاسيس ينشي وال التجارية الوكالة اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان في 1982 لسنة

 عن ، 366 برقم 20201025 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص علي الحصول بعد

 االلبان منتجات الغذائية موادوال الصناعيه والمنتجات الزراعيه الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل اقامة -

 تلتزم.  التجارية التوكيالت -.  العموميه التوريدات -.  الغذائية المواد وتوزيع وبيع التجارة -.  تجميدها او وتبريدها ومشتقاتها

 الوكالة اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان في 1982 لسنة 121 رقم والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة

:  بجهة ، غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص علي الحصول بعد اال غراضها مزاوله في حق اي الشركة تاسيس ينشي وال التجارية

 القديم الكنوز شارع

 لهذا المنظمه القوانين باحكام يخل ال وبما المختصه الجهات من  ،  شركة   الغذائية المواد وتوزيع لتجارة الدولية االمير -  36

 او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  الزراعيه والحاصالت الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة -.  الغرض

 في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك

.  التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كا الخارج في او مصر

 من عن ، 366 برقم 20201025 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة -.  الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام يخل ال وبما المختصه الجهات

 اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  الزراعيه والحاصالت

 تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كا الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهة

 الكنوز شارع:  بجهة ، والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او

 القديم

 الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية  ،  شركة   الغذائية المواد وتوزيع لتجارة الدولية االمير -  37

 علي الحصول الشركة وعلي السارية عن ، 366 برقم 20201025 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة

 القديم الكنوز شارع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة

 يجوز.  العموميه التوريدات -.  العقاري االستثمار -.  العامه المقاوالت -  ،  شركة   العقاري واالستثمار للمقاوالت ابوجبر -  38

 قد التي او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  التنفيذية والئحته القانون الحكام

 المقاوالت - عن ، 368 برقم 20201025 فى ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس.    نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص

 مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  العموميه التوريدات -.  العقاري االستثمار -.  العامه

 لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات

 القوانين احكام مراعاة مع.  التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان

 المنشية:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح



 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

 اقامة -.  الترفيهيه والنوادي المجمعيات وانشاء وادارة وتشغيل اقامة -  ،  شركة   HOTLIFEفيهيهالتر للخدمات اليف هوت -  39

 رياضية او خدميه كانت سواء بذلك والمرتبطه المكمله واالنشطه  الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت(  الثابته)  الفنادق وتشغيل

 الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت  الفنادق مستوي االيقل علي فيها  والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ثقافيه او تجارية او

 للمشروع االيوائية الطاقة من المبنيه المساحات اجمالي نصف علي منها المبيعه الواحدات مساحة اجمالي يوجد واال نجوم ثالثة عن

 وانشاء وادارة وتشغيل اقامة - عن ، 367 برقم 20201025 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   ان للشركة يجوز. 

 المكمله واالنشطه  الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت(  الثابته)  الفنادق وتشغيل اقامة -.  الترفيهيه والنوادي المجمعيات

 مستوي االيقل علي فيها  والتوسع بها اصهالخ المنشات واستكمال ثقافيه او تجارية او رياضية او خدميه كانت سواء بذلك والمرتبطه

 اجمالي نصف علي منها المبيعه الواحدات مساحة اجمالي يوجد واال نجوم ثالثة عن الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت  الفنادق

 الرحمه صيدلية بجوار:  بجهة ، ان للشركة يجوز.  للمشروع االيوائية الطاقة من المبنيه المساحات

 وغيرها الشركات مه الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون  ،  شركة   HOTLIFEالترفيهيه للخدمات اليف هوت -  40

 الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهة اعماال تاول التي

 السارية والقرارات واللوائح القنون احكام مراعاة مع.  التفيذية والئحه القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها اة السالفة

 20201025 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي

 قد التي او باعمالها شبيهة اعماال تاول التي وغيرها الشركات مه الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون عن ، 367 برقم

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها اة السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها

 التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية قراراتوال واللوائح القنون احكام مراعاة مع.  التفيذية والئحه القانون الحكام

 الرحمه صيدلية بجوار:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه

 الوارده االنشطه بممارسة الشركة تتعهد - القانون بذات الوارده  ،  شركة   وشريكيها محمد العظيم عبد السالم عبد حسنيه -  41

 مراعاة مع. عامين يتجاوز ال زمني لجدول وفقا التنفيذية الئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القانون

 الوارده االنشطه بممارسة الشركة تتعهد - نونالقا بذات الوارده عن ، 372 برقم 20201026 فى ،قيدت 300000.000

 مراعاة مع. عامين يتجاوز ال زمني لجدول وفقا التنفيذية الئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

 - النيل كورنيش:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القانون

 لالدوية المتحده الشركة عمارة بجوار

 لها تكون ان للشركة يجوز.  فقط الداخل من المنشات حراسة خدمات تقدم -  ،  شركة   والحراسة لالمن سيرفيس سما -  42

 تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي اوتشترك مصلحة

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في ا مصر في غرضها

 الالزمه التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القانون احكام مراعاة مع التنفيذية والئحته

 من المنشات حراسة خدمات تقدم - عن ، 369 برقم 20201026 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس.    نشاطها لمباشرة

 شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي اوتشترك مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز.  فقط الداخل

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

 الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القانون احكام مراعاة مع التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 النيل طراد شارع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة علي

 بالمدن العقاري االستثمار -:  2017 لسنة 72 قانون انشطة -  ،  شركة   وشريكيها محمد العظيم عبد السالم عبد حسنيه -  43

 بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج النائية والمناطق الجديدة العمرانيه والمجتمعات

 االراضي وتجهيز استصالح -. 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم لوزراءا رئيس

 االراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط المستصلحه االراضي واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التي االساسية بالمرافق

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   الحديثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه

 الجديدة العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -:  2017 لسنة 72 قانون انشطة - عن ، 372 برقم 20201026

 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج النائية والمناطق

 قابله تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح -. 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007

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

 لالدوية المتحده الشركة عمارة بجوار - النيل كورنيش:  بجهة ، الحديثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع



 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

 المناطق عدا فيما الغمر بطريقة الري وليس االستزراع في  ،  شركة   وشريكيها محمد العظيم عبد السالم عبد حسنيه -  44

 قانون خارج من انشطة -  2008 لسنة 356 رقم مهوريهالج رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر

 وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع -. العموميه المقاوالت -:  2017 لسنة 72

 عدم مع 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 ، 372 برقم 20201026 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع

 وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريقة الري وليس االستزراع في عن

 بافراد االلتزام مع -. العموميه المقاوالت -:  2017 لسنة 72 قانون خارج من انشطة -  2008 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس

 التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل ومركز مستقله حسابات

 والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا

 لالدوية المتحده الشركة عمارة بجوار - النيل كورنيش:  بجهة ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   310:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،(   محمد فتحي احمد ياسمين)  لصاحبها للمخبوزات فتحي احمد مصنع   - 1

 2020-10-4 بتاريـــــــخ القيـــد هــــــذا شطب  السجل شطب/محو تم   20201004

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 342    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  احمد امين محمود حسين)  لصاحبها والجرانيت للرخام االمين مصنع -  1

 الصناعيه المناطق احدى النشاط ممارسة وموقع قنا الوقف مركز المراشدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201001

  المعتمده

 تاريخ وفي 341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد عثمان على حسن)  لصاحبها االسمنتى البلوك لتصنيع االمل -  2

 حمادى نجح - الرئيسية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201001



 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

 20201001 تاريخ وفي 337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجزار احمد احمد جابر محمد/لصاحبها الملوك وادى مطحن -  3

 بالبغدادى الصناعية المنطقه غذائى قطاع( 32) بلوك(  320-318) رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  ، فرد تاجر ،(  السايح احمد محمود العابدين زين)  لصاحبها والمقاوالت الزراعي االراضى لالستصالح الجديده العاصمة -  4

  -الطارف نجع- ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201005 تاريخ وفي 343    برقم قيده سبق

 وفي 345    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابوالقاسم محمود احمد ايمان ) لصاحبها المهارات وتنميه للتدريب التحدي مركز -  5

 -مبارك سوزان حديقة امام - مايو 15 شارع -( 32) رقم عمارة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ

 298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( هالل حميد بدري اسامة)  لصاحبها والمحوالت الكهربائية للصناعات بورالين مصنع -  6

 المنطقة( 28) بلوك( 15) القطعه من وجزء( 16) رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي

  حمادى نجح - بهو الصناعيه

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 348    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن زكي سمير محمود -  7

  بهو الصناعيه المنطقه الهندسيه الصناعات قطاع 27 بلوك 20 رقم القطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسي المركز ،

 تاريخ وفي 352    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى النوبى كامل مصطفى لصاحبها للتدريب اكاديمى فرصة مركز -  8

 - الكرنك - القديم الكرنك شارع النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201013

 االقصر

 تاريخ وفي 359    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بهنسى سعد يوسف مدحت)  لصاحبها االسمنتيه للصناعات الديار -  9

  التلفزيون ش من الحجاز ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201019

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالسالم مصطفي الدين جمال حسن)  لصاحبها العقاري لالستثمار مصطفي الدين جمال حسن -  10

 الدر شجرة شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 357    برقم

 وفي 363    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد االمير احمد شيماء) لصاحبها المقاوالتو الزراعي لالستصالح الديب -  11

  الزراعي واالئتمان التنميه بنك ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ

 تاريخ وفي 362    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم امين احمد محمد)  لصاحبها ابراهيم امين احمد محمد -  12

  الظافرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201025

 وفي 371    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم محمد ابراهيم رقيه)  لصاحبها الباحثين وتدريب العداد االرقم دار -  13

  الدين صالح مسجد بجوار المنشيه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ

 تاريخ وفي 370    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  احمد الوفا ابو هللا عوض نسمه)  لصاحبها احمد ابوالوفا هللا عوض نسمه -  14

  االزهري المعهد بجوار الميات نجع - شرق مناع ابو ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201026

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( هالل حميد بدري اسامة)  لصاحبها والمحوالت الكهربائية للصناعات بورالين مصنع -  1

 -:2017 لسنه 27 رقم اراالستثم قانون داخل من أنشطة-:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي

  اليد لمبات وتجميع الكهربائيه والوحدات الكهربائية المحوالت لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-1

  الطبيه المستلزمات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة -2



 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

  الكمامات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-3

 ( االلكترونيه الكروت)  تحكم وحدات لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه-4

 -:2017 لسنه 72 رقم االستثمار قانون خارج من انشطه-

  المتكامله واالعمال العامه المقاوالت- 5 

  العموميه التوريدات-6 

    والتصدير االستيراد -7 

 رقم القانون مراعاة مع

 298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( هالل حميد بدري اسامة)  لصاحبها والمحوالت الكهربائية للصناعات بورالين مصنع -  2

 118  رقم والقانون 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201007 تاريخ وفي

  المستوردين وسجل التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان في 1975 لسنه

  ميكانيكيهوال الكهربائيه االجهزه وصيانه واختبار تركيب مركز وتشغيل إقامة-8 

 بذات الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز ماليه حسابات بافراد المنشاه التزام مع

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد عثمان على حسن)  لصاحبها االسمنتى البلوك لتصنيع االمل -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001

 تاريخ وفي 342   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  احمد امين محمود حسين)  لصاحبها والجرانيت للرخام االمين مصنع -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001

  ، فرد تاجر ،(  السايح احمد محمود العابدين زين)  لصاحبها والمقاوالت الزراعي االراضى لالستصالح الجديده العاصمة -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201005 تاريخ وفي 343   برقم قيده سبق

 وفي 345   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابوالقاسم محمود احمد ايمان)  لصاحبها المهارات وتنميه للتدريب التحدي مركز -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 348   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن زكي سمير محمود -  5

 استثمار: التأشير

 تاريخ وفي 352   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قناوى النوبى كامل مصطفى لصاحبها للتدريب اكاديمى فرصة مركز -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201013

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  عبدالسالم مصطفي الدين جمال حسن)  لصاحبها العقاري لالستثمار مصطفي الدين جمال حسن -  7

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 357   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 359   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  بهنسى سعد يوسف مدحت)  لصاحبها االسمنتيه للصناعات الديار -  8

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019

 وفي 363   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد االمير احمد شيماء) لصاحبها والمقاوالت الزراعي لالستصالح الديب -  9

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ

 تاريخ وفي 362   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم امين احمد محمد)  لصاحبها ابراهيم امين احمد محمد -  10

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025

 تاريخ وفي 370   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  احمد الوفا ابو هللا عوض نسمه)  لصاحبها احمد ابوالوفا هللا عوض نسمه -  11

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201026

 تاريخ وفي 371   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  ابراهيم محمد ابراهيم رقيه)  لصاحبها الباحثين وتدريب العداد االرقم دار -  12

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201026

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   137:  برقم قيدها سبق  محدودة مسئولية ذات ،  attifa  قطيفة   - 1

 اخرى محافظة الى الشركة مقر لتغير القيد شطب

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20201014،   تاريخ وفي 94، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة يسي فتحي وجورجت منير ثروت مينا شركة -  1

  جنيه  20000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 وفي 94، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة لألعالف العصر - التجارية وسمتها تضامن، شركة - وشركاه محمد محمود محمد -  2

  جنيه  20000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20201014،   تاريخ

 رأس تعديل تم 20201018،   تاريخ وفي 130، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  3

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

 رأس تعديل تم 20201018،   تاريخ وفي 130، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  4

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

 رأس تعديل تم 20201018،   تاريخ وفي 130، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  5

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

 رأس تعديل تم 20201018،   تاريخ وفي 130، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  6

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

 رأس تعديل تم 20201018،   تاريخ وفي 130، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  7

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

 رأس تعديل تم 20201018،   تاريخ وفي 130، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  8

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 137    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، attifa  قطيفة -  1

 محو يتم وبذلك.  الثالث الدور(   عبيد ممكر امتداد)  - اول نصر.  م - عبدالرؤوف سمير ش 21 -: الى العنوان تعديل ،:   الـتأشير

 .  القيد

 تم 20201018 تاريخ وفي 23    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  2

  قنا محافظه- الغزل مصنع شارع - االندلس عمارة - ناحية -: فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، zartech for electrices devices trading الكهربائية االجهزة لتجاره زارتك -  3

 - التحرير ش من متفرع ش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 230

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -1  بسيطة توصية ، وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  1

 لسنه 350 رقم الوزاراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما القديم الوادى خارج النائيه المناطق

 . 2008 لسنه 356 رقم الجمهويه رئيس بقرار ورد وما 2007

 في ويشترط المستصلحه االراضي واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح - 2

 االستتزراع في الحديثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االلراضي تكون ان الحاتين هاتين

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 130   برقم قيدها سبق  ، وليس

 و الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -1  تضامن شركة ، وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  2

 لسنه 350 رقم الوزاراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما القديم الوادى خارج النائيه المناطق

 . 2008 لسنه 356 رقم الجمهويه رئيس بقرار ورد وما 2007

 في ويشترط المستصلحه االراضي واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح - 2

 االستتزراع في الحديثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االلراضي تكون ان الحاتين هاتين

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 130   برقم قيدها سبق  ، وليس

 الغمر بطريقه الري  بسيطة توصية ، وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  3

 .  2008 لسنه 356 رقم الجمهوريه رئيس وقرار 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما 

 .  قانونا به مسموح هو فيما العموميه التوريدات-1

 .  والكهربائية الميكانيكية والتركيبات المقاوالت-2

 توزيعها وشبكات مصادرها اختالف على والطاقة الكهرباء ليدتو محطات وصيانة وتشغيل إدارة او انتاج او انشاء او تصميم-3

 . وبيعها

 .  وتشمل واالستكشاف الحفر لعمليات والمساندة البترولية الخدمات-4

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 130   برقم قيدها سبق  ، البترولى باالستكشاف المتعلقة الخدمات - أ

 بسيطة توصية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الغمر بطريقه الري  تضامن شركة ، وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  4

 .  2008 لسنه 356 رقم الجمهوريه رئيس وقرار 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما 

 .  قانونا به مسموح هو فيما العموميه التوريدات-1

 .  والكهربائية الميكانيكية والتركيبات المقاوالت-2

 توزيعها وشبكات مصادرها اختالف على والطاقة الكهرباء توليد محطات وصيانة وتشغيل إدارة او انتاج او انشاء او تصميم-3

 . وبيعها

 .  وتشمل واالستكشاف الحفر لعمليات والمساندة البترولية الخدمات-4

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 130   برقم قيدها سبق  ، البترولى باالستكشاف المتعلقة الخدمات - أ

 تضامن شركة

 .  بسيطة توصية ، وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  5

 . وتنشيطها البترول ابار صيانة - ب

 . البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة - ج

 . البترول ألغراض الالزمة العميقه غير واالبار المياه ابار حفر - د

 . اإلنتاج وانابيب التغليف مواسير بانزال المتعلقة الخدمات - هـ

 بهذا الشركه التزام عدم حاله وفي االستثمار بقانون الوارده االنشطه من مستقل مالي ومركز حسابات بافراض الشركه التزام مع

 بالضمنات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 130   برقم قيدها سبق  ،. به الوارده والحوافز

 .  تضامن شركة ، وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  6

 . وتنشيطها البترول ابار صيانة - ب

 . البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة - ج

 . البترول ألغراض الالزمة العميقه غير واالبار المياه ابار حفر - د

 . اإلنتاج وانابيب التغليف مواسير بانزال المتعلقة الخدمات - هـ

 بهذا الشركه التزام عدم حاله وفي االستثمار بقانون الوارده االنشطه من مستقل مالي ومركز حسابات بافراض الشركه التزام مع

 بالضمنات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 130   برقم قيدها سبق  ،. به الوارده والحوافز

 والصحراوية البور االراضى واستزراع استصالح -1  محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  7

 استزراع -ب لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح -أ فدان الف عن يزيد ال فيما احداهما او

 تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط المستصلحة االراضى

 ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثة الرى طرق

 تاريخ وفي 23   برقم قيدها سبق  ، الحيوانات انواع جميع تربية -2- 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018

 والصحراوية البور االراضى واستزراع استصالح -1  محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  8

 استزراع -ب لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح -أ فدان الف عن يزيد ال فيما احداهما او

 تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط المستصلحة االراضى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثة الرى طرق

 تاريخ وفي 23   برقم قيدها سبق  ، الحيوانات انواع جميع تربية -2- 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018

 او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء  محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  9

 -4 اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية -3 اللحوم

 الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات والثالجات للبضائع المجمد او المبرد النقل

 والزيوت االلبان منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -6 البالستيكية للصناعات مصنع وتشغيل اقامة -5 تجميدها او وتبريدها

 وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 23   برقم قيدها سبق  ، والحيوانات الطيور من المصنعة واللحوم النباتية

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

 التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء  محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  10

 اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية -3 اللحوم او

 الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات والثالجات للبضائع المجمد او المبرد النقل -4

 والزيوت االلبان منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -6 البالستيكية للصناعات مصنع وتشغيل اقامة -5 تجميدها او وتبريدها

 وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 23   برقم قيدها سبق  ، والحيوانات الطيور من المصنعة واللحوم النباتية

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

 لدى الغذائية المواد وتجهيز وتصنيع عبئةت -7 وتعبئتها  محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  11

 والمشروبات والبقول والعصائر واالجبان وااللبان واللحوم واالستهالكية ية الغذائ والمواد السلع وتوزيع وبيع تجارة -8 الغير

 وتقسميها االراضى وبيع شراء -9 غيارها وقطع وصيانتها والحاسبات االلكترونية واالجهزة البيطرية والمعدات واالدوية الغازية

 تجهيز - 13.  التجارية التوكيالت -12 والتصدير االستيراد -11 الهندسية والتصميمات والتشييد والبناء العمومية المقاوالت -10

 وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 23   برقم قيدها سبق  ، بافراد الشركة وتلتزم والمشروبات الماكوالت وتقديم

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

 لدى الغذائية المواد وتجهيز وتصنيع تعبئة -7 وتعبئتها  محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  12

 روباتوالمش والبقول والعصائر واالجبان وااللبان واللحوم واالستهالكية ية الغذائ والمواد السلع وتوزيع وبيع تجارة -8 الغير

 وتقسميها االراضى وبيع شراء -9 غيارها وقطع وصيانتها والحاسبات االلكترونية واالجهزة البيطرية والمعدات واالدوية الغازية

 تجهيز - 13.  التجارية التوكيالت -12 والتصدير االستيراد -11 الهندسية والتصميمات والتشييد والبناء العمومية المقاوالت -10

 وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 23   برقم قيدها سبق  ، بافراد الشركة وتلتزم والمشروبات الماكوالت وتقديم

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

 تلتزم نشاط لكل خاص مالى ومركز مستقلة حسابات  محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  13

 الوكالة ل اعما وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة

 شبه عدا فيما القديم الواداى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -14 التجارية

 رئيس قرار ومراعاهة 2007 لسنه 350 رقم الوزاراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبثا الهيئه موافقه فيلزم سيناء جزيلره

  2008 لسنه 356 رقم العربية مصر جمهورية

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 23   برقم قيدها سبق  ، بافراد الشركة وتلتزم

 تلتزم نشاط لكل خاص مالى ومركز مستقلة حسابات  محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  14

 الوكالة ل اعما وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة

 شبه عدا فيما القديم الواداى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -14 التجارية

 رئيس قرار ومراعاهة 2007 لسنه 350 رقم الوزاراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبثا الهيئه موافقه فيلزم سيناء جزيلره

  2008 لسنه 356 رقم العربية مصر جمهورية

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018 تاريخ وفي 23   برقم قيدها سبق  ، بافراد الشركة وتلتزم

 تلتزم نشاط لكل خاص مالى ومركز مستقلة حسابات  محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  15

 الوكالة ل اعما وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحصول األخص على الموقع هذا في النشاط مزاوله تراخيص على الحصول في الشركة عاتق على كامله المسئوليه وتقع التجارية

 العامة الهيئة على مسئولية ادنى دون الصناعية طقالمنا خارج او داخل المشروع إقامة حالة في الصناعية التنمية هيئة موافقة على

 تعديل تم20201018 تاريخ وفي 23   برقم قيدها سبق  ، القوانين احكام مراعاة مع الشأن هذا في الحرة والمناطق لالستثمار

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط

 تلتزم نشاط لكل خاص مالى ومركز مستقلة حسابات  محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  16

 الوكالة ل اعما وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة

 الحصول األخص على الموقع هذا في النشاط مزاوله تراخيص على الحصول في الشركة عاتق على كامله المسئوليه وتقع التجارية

 العامة الهيئة على مسئولية ادنى دون الصناعية المناطق خارج او داخل المشروع إقامة حالة في الصناعية التنمية هيئة موافقة على

 تعديل تم20201018 تاريخ وفي 23   برقم قيدها سبق  ، القوانين احكام مراعاة مع الشأن هذا في الحرة والمناطق لالستثمار

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط

 استصدلر وبشرط السارية والقرارات واللوائح  محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  17

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غراضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شبية اعماال تزاوال التي

 تاريخ وفي 23   برقم قيدها سبق  ، التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018

 استصدلر وبشرط السارية والقرارات واللوائح  محدودة مسئولية ذات ، م م ذ ش الزراعي واالستثمار للتنميه الحبيب -  18

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غراضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها شبية اعماال تزاوال التي

 تاريخ وفي 23   برقم قيدها سبق  ، التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201018

 وبيع تجارة -1  محدودة مسئولية ذات ، zartech for electrices devices trading الكهربائية االجهزة لتجاره زارتك -  19

 وتوزيع وبيع تجارة -3.  غيارها وقطع الكهربائية االدوات وتوزيع وبيع تجارة -2.  غيارها وقطع الكهربائية االجهزه وتوزيع

 التوريدات -6.  العامه التجاره -5.   غيارها وقطع المنزليه االدوات وتوزيع وبيع تجارة -4.  غيرها وقطع المنزلية االجهزة

 وقطع ومستلزماتها الكهربائية واألدوات األجهزة لتصنيع مصنع وإدارة وتشغيل إقامة -8.  التجاريه التوكيالت -7.  العموميه

 230   برقم قيدها سبق  ، للشركة يجوز.  الغير لدى غيارها وقطع ومستلزماتها الكهربائية واألدوات األجهزة تصنيع -9.  الغيارها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي

 تشترك او ان  محدودة مسئولية ذات ، zartech for electrices devices trading الكهربائية االجهزة لتجاره زارتك -  20

 او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيه اعماال تزاول التي وغيرها الشريكات مع الوجوه من وجه باي

 مع.  التنفيذية والئحته القنون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في

 سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التارخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201025 تاريخ وفي 230   برقم قيدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20201018 تاريخ وفي 130   برقم قيدها سبق ، وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  1

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ترافيل اورجينال: الى 276 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20201025:  تاريخ فى  ،  -  1

Original Travel  م.م. ش 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 94   برقم    20201014:  تاريخ ،.  متخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد محمود السعودى مبارك -  1

 الجهات امام والمسؤولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد محمود السعودى مبارك -  2

 : يلي كما - محمد محمود السعودي ومبارك إبراهيم محمد محمود محمد المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردين او مجتمعين الحق لهما-

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في منفردين او مجتمعين التوقيع حق لهما كوكذل اشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

   برقم    20201014:  تاريخ ، وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع القبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

94 

 العقود كافة  وابرام والتجارية األذينة السندات كافة  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد محمود السعودى مبارك -  3

 البنوك في وااليداع.  التجارية الوكاالت وقبول واعتماد ومنح باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 .  ولصالحها الشركة باسم والمصارف

 الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود علي منفردا التوقيع حق له محمد محمود السعودي مبارك/  السيد المتضامن للشريك و

 او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود وعلي العقارية وممتلكاتها

 94   برقم    20201014:  تاريخ ، وامام للغير

 بذلك الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد محمود السعودى مبارك -  4

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل في منفردا التوقيع الحق وله الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق وله

 وااليداع السحب في منفردا التوقيع الحق وله الضمان وشهادات خطابات وإصدار المال راس عن واالفراج واغالقها الحسابات بفتح

 او توكيل حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل.  والمصرفيه البنكيه والتحويالت الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك من

 94   برقم    20201014:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 94   برقم    20201014:  تاريخ ،.  متخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد محمود ىالسعود مبارك -  5

 الجهات امام والمسؤولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد محمود السعودى مبارك -  6

 : يلي كما - محمد محمود السعودي ومبارك إبراهيم محمد محمود محمد المتضامنين للشريكين الرسمية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردين او مجتمعين الحق لهما-

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في منفردين او مجتمعين التوقيع حق لهما وكذلك اشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

   برقم    20201014:  تاريخ ، وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع القبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

94 

 العقود كافة  وابرام والتجارية األذينة السندات كافة  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد محمود السعودى مبارك -  7

 البنوك في وااليداع.  التجارية الوكاالت وقبول واعتماد ومنح باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 .  ولصالحها الشركة باسم والمصارف

 الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود علي منفردا التوقيع حق له محمد محمود السعودي مبارك/  السيد المتضامن للشريك و

 او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود وعلي العقارية كاتهاوممتل

 94   برقم    20201014:  تاريخ ، وامام للغير

 بذلك الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  محمد محمود السعودى مبارك -  8

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل في منفردا التوقيع الحق وله الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق وله

 وااليداع السحب في منفردا التوقيع الحق وله الضمان وشهادات خطابات وإصدار المال راس عن واالفراج واغالقها الحسابات بفتح

 او توكيل حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل.  والمصرفيه البنكيه والتحويالت الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك من

 94   برقم    20201014:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 94   برقم    20201014:  تاريخ ،.  متخارج  متخارج شريك  تضامن شركة  فاخوري منير ثروت مينا -  9

 الرسمية الجهات امام والمسؤولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متخارج شريك  تضامن شركة  فاخوري منير ثروت مينا -  10

 : يلي كما - محمد محمود السعودي ومبارك إبراهيم محمد محمود محمد المتضامنين للشريكين

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردين او مجتمعين الحق لهما-

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في منفردين او مجتمعين التوقيع حق لهما وكذلك اشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

   برقم    20201014:  تاريخ ، وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع القبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

94 

 والمشارطات العقود كافة  وابرام والتجارية األذينة السندات كافة  متخارج شريك  تضامن شركة  فاخوري منير ثروت مينا -  11

 والمصارف البنوك في وااليداع.  التجارية الوكاالت وقبول واعتماد ومنح باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

 .  ولصالحها الشركة باسم

 الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود علي منفردا التوقيع حق له محمد محمود السعودي مبارك/  السيد المتضامن للشريك و

 او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود وعلي العقارية وممتلكاتها

 94   برقم    20201014:  تاريخ ، وامام للغير

 في الحق وله بذلك الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة  متخارج شريك  تضامن شركة  فاخوري منير ثروت مينا -  12

 بفتح والمصارف البنوك جميع مع التعامل في منفردا التوقيع الحق وله الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل

 من وااليداع السحب في منفردا التوقيع الحق وله الضمان وشهادات خطابات وإصدار المال راس عن واالفراج واغالقها الحسابات

 او توكيل حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل.  والمصرفيه البنكيه والتحويالت الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك

 94   برقم    20201014:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 94   برقم    20201014:  تاريخ ،.  متخارج  متخارج شريك  تضامن شركة  فاخوري منير ثروت مينا -  13

 الرسمية الجهات امام والمسؤولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متخارج شريك  تضامن شركة  فاخوري منير ثروت مينا -  14

 : يلي كما - محمد محمود السعودي ومبارك إبراهيم محمد محمود محمد المتضامنين للشريكين

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردين او مجتمعين الحق لهما-

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في منفردين او مجتمعين التوقيع حق لهما وكذلك اشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20201014:  تاريخ ، وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع القبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

94 

 والمشارطات العقود كافة  وابرام والتجارية األذينة السندات كافة  متخارج شريك  تضامن شركة  فاخوري منير ثروت مينا -  15

 والمصارف البنوك في وااليداع.  التجارية الوكاالت وقبول واعتماد ومنح باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات

 .  ولصالحها الشركة باسم

 الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود علي منفردا التوقيع حق له محمد محمود السعودي مبارك/  السيد المتضامن للشريك و

 او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود وعلي العقارية وممتلكاتها

 94   برقم    20201014:  تاريخ ، وامام للغير

 في الحق وله بذلك الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة  متخارج شريك  تضامن شركة  فاخوري منير ثروت مينا -  16

 بفتح والمصارف البنوك جميع مع التعامل في منفردا التوقيع الحق وله الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل

 من وااليداع السحب في منفردا التوقيع الحق وله الضمان وشهادات خطابات وإصدار المال راس عن واالفراج واغالقها الحسابات

 او توكيل حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل.  والمصرفيه البنكيه والتحويالت الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك

 94   برقم    20201014:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 94   برقم    20201014:  تاريخ ،.  متخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ابراهيم محمد محمود محمد -  17

 الجهات امام والمسؤولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ابراهيم محمد محمود محمد -  18

 : يلي كما - محمد محمود السعودي ومبارك إبراهيم محمد محمود محمد المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردين او مجتمعين الحق لهما-

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في منفردين او مجتمعين التوقيع حق لهما وكذلك اشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

   برقم    20201014:  تاريخ ، وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع القبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

94 

 العقود افةك  وابرام والتجارية األذينة السندات كافة  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ابراهيم محمد محمود محمد -  19

 البنوك في وااليداع.  التجارية الوكاالت وقبول واعتماد ومنح باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 .  ولصالحها الشركة باسم والمصارف

 الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود علي منفردا التوقيع حق له محمد محمود السعودي مبارك/  السيد المتضامن للشريك و

 او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود وعلي العقارية وممتلكاتها

 94   برقم    20201014:  تاريخ ، وامام للغير

 وله بذلك الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ابراهيم محمد محمود محمد -  20

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل في منفردا التوقيع الحق وله الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او توكيل في الحق

 وااليداع السحب في منفردا التوقيع الحق وله الضمان وشهادات خطابات وإصدار المال راس عن واالفراج واغالقها الحسابات بفتح

 او توكيل حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل.  والمصرفيه البنكيه والتحويالت الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك من

 94   برقم    20201014:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 94   برقم    20201014:  تاريخ ،.  متخارج  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ابراهيم محمد محمود محمد -  21

 الجهات امام والمسؤولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ابراهيم محمد محمود محمد -  22

 : يلي كما - محمد محمود السعودي ومبارك إبراهيم محمد محمود محمد المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردين او مجتمعين الحق لهما-

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في منفردين او مجتمعين التوقيع حق لهما وكذلك اشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

   برقم    20201014:  تاريخ ، وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع القبض حق ولهما اجورهمو مرتباتهم وتحديد الشركة

94 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العقود كافة  وابرام والتجارية األذينة السندات كافة  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ابراهيم محمد محمود محمد -  23

 البنوك في وااليداع.  التجارية الوكاالت وقبول واعتماد ومنح باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 .  ولصالحها الشركة باسم والمصارف

 الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود علي منفردا التوقيع حق له محمد محمود السعودي مبارك/  السيد المتضامن للشريك و

 او للنفس وذلك منقول او ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة أنواعها بكافة والرهن االقتراض عقود وعلي العقارية وممتلكاتها

 94   برقم    20201014:  تاريخ ، وامام للغير

 وله بذلك الخاصة حكوميه والغير الحكوميه الجهات كافة  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  ابراهيم محمد محمود محمد -  24

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل في منفردا التوقيع الحق وله الغير او البنوك لصالح وذلك الغير تفويض او يلتوك في الحق

 وااليداع السحب في منفردا التوقيع الحق وله الضمان وشهادات خطابات وإصدار المال راس عن واالفراج واغالقها الحسابات بفتح

 او توكيل حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل.  والمصرفيه البنكيه والتحويالت الشيكات علي والتوقيع والمصارف البنوك من

 94   برقم    20201014:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 او مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المدريرون ويباشر -  مدير  محدودة مسئولية ذات  سفين بشاره نور سالمه -  25

 او القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة الدارة السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا  سفين بشارة نور سالمة وللسيد.  العامه للجمعيه التنفيذية الئحته

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

 73   برقم    20201014:  تاريخ ، حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف

 علي والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  مدير  محدودة مسئولية ذات  سفين بشاره نور سالمه -  26

 الشراء عقود علي التوقيع حق له وكذلك ولصالحها اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات

 واجورهم مرتباتهم تحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما ولصالحها اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 73   برقم    20201014:  تاريخ ، تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 في الغير تفويض او توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت  مدير  محدودة مسئولية ذات  سفين بشاره نور سالمه -  27

 73   برقم    20201014:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل

 خليفه سيد ممدوح/  السيد االداره مجلس رئيس والتوقيع االداره حق يمتلك  مدير  مساهمة شركة  احمد عمر فهمى حسان -  28

 فى الشركة تمثيل فى  منفردين او مجتمعين:  االتيه الصالحيات خليفه سيد ممدوح محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ونائب محمد

 فى الحق  ولهما باسمها والتعامل الشركه الداره والتوقيع االداره حق واعطائه السلطات اوسع الصدد هذا فى ولهم الغير مع عالقتها

 او عام او خاص قطاع انواعها بكافه الشركات او االفراد مع سواء الشركه غرض ضمن الداخله والمعامالت العقود كافه اجراء

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، وكالء وعزل ووقف تعين االخص وعلى اعمال

 المالغ كافه ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مراتباتهم وتحديد الشركه  مدير  مساهمة شركة  احمد عمر فهمى حسان -  29

 وضمن الشركة غرض ضمن الداخاه والصفقات والمشارطات العقود كافه وابرام االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل والتوقيع

 والمهمات المواد جميع شراء حق ولهما والخارجيه الداخليه الوكاله عقود ابرام حق  ولهما باالجل او بالنقض سواء معامالتها

 بنك اى من للشركه القروض بطلب الخاصه االجراءات كافه على والتوقيع االعتمادت بطريق واالقراض والمنقوالت والبضائع

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، بضمان وذلك الشركه اعمال لتمويل العربيه مصر جمهوريه

 واقرارها مناسبا يراه بما روضالق شروط كافه على والموافقه ممتالكاتها  مدير  مساهمة شركة  احمد عمر فهمى حسان -  30

 العربيه مصر جمهوريه بنوك بكافه وصرفها والشيكات التجاريه االوراق كافه على والتوقيع البنكيه المعامالت وكافه عليها والتوقيع

 فى واالستبدال والرهن بالبيع والتصرف انواعها بكافه الضمان وخطابات والتحويالت المستنديه واالعتمادات وااليداع والسحب

 العمال السنويه الخطه واقرار الماليه واالستثمارات والحصص واالسهم والمعدات السيارات ذلك فى بما الشركه اصول من اصل

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، الجديده واالضافات والتوسعات التجديد

 الشهر ماموريات امام الشركه وتمثيل المعتمده االستثماريه التكاليف حدود فى  مدير  مساهمة شركة  احمد عمر فهمى حسان -  31

 بنوك من بنك اى من والتجارى الرسمى والرهن القروض وعقود والنهائيه ابتدائيه العقود كافة على والتوقيع والتوثيق العقارى

 وتمثيل انواعها بكافه البيع وعقود والمشتريات البنكيه المعامالت بكافه والقيام القروض تلك قيمه وقبض العربيه مصر جمهورية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مجلس  وإعضاء والمحامين المحاسبين من الغير تفويض فى الحق لهم وكذالك والمؤسسات والوزارات الهيئات جميع امام الشركه

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، سبق ما كل في اإلدارة

    20201025:  تاريخ ،.  فقط والفنية السياحية الناحية من للشركة مسئول  مدير  مساهمة شركة  احمد عمر فهمى حسان -  32

 276   برقم

 خليفه سيد ممدوح/  السيد االداره مجلس رئيس والتوقيع االداره حق يمتلك  مدير  مساهمة شركة  احمد عمر فهمى حسان -  33

 فى الشركة تمثيل فى  منفردين او مجتمعين:  االتيه الصالحيات خليفه سيد ممدوح محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ونائب محمد

 فى الحق  ولهما باسمها والتعامل الشركه الداره والتوقيع االداره حق واعطائه السلطات اوسع الصدد هذا فى ولهم الغير مع عالقتها

 او عام او خاص قطاع انواعها بكافه الشركات او االفراد مع سواء الشركه غرض ضمن الداخله والمعامالت العقود كافه اجراء

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، وكالء وعزل ووقف تعين االخص وعلى اعمال

 المالغ كافه ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مراتباتهم وتحديد الشركه  مدير  مساهمة شركة  احمد عمر فهمى حسان -  34

 وضمن الشركة غرض ضمن الداخاه والصفقات والمشارطات العقود كافه وابرام االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل والتوقيع

 والمهمات المواد جميع شراء حق ولهما والخارجيه الداخليه الوكاله عقود ابرام حق  ولهما باالجل او بالنقض سواء معامالتها

 بنك اى من للشركه القروض بطلب الخاصه االجراءات كافه على والتوقيع االعتمادت بطريق واالقراض والمنقوالت والبضائع

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، بضمان وذلك الشركه اعمال لتمويل العربيه مصر جمهوريه

 واقرارها مناسبا يراه بما القروض شروط كافه على والموافقه ممتالكاتها  مدير  مساهمة شركة  احمد عمر فهمى حسان -  35

 العربيه مصر جمهوريه بنوك بكافه وصرفها والشيكات التجاريه االوراق كافه على والتوقيع البنكيه المعامالت وكافه عليها والتوقيع

 فى واالستبدال والرهن بالبيع والتصرف انواعها بكافه الضمان وخطابات والتحويالت المستنديه واالعتمادات وااليداع والسحب

 العمال السنويه الخطه واقرار الماليه واالستثمارات والحصص واالسهم والمعدات السيارات ذلك فى بما الشركه اصول من اصل

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، الجديده واالضافات والتوسعات التجديد

 الشهر ماموريات امام الشركه وتمثيل المعتمده االستثماريه التكاليف حدود فى  مدير  مساهمة شركة  احمد عمر فهمى حسان -  36

 بنوك من بنك اى من والتجارى الرسمى والرهن القروض وعقود والنهائيه ابتدائيه العقود كافة على والتوقيع والتوثيق العقارى

 وتمثيل انواعها بكافه البيع وعقود والمشتريات البنكيه المعامالت بكافه والقيام القروض تلك قيمه وقبض العربيه مصر جمهورية

 مجلس  وإعضاء والمحامين المحاسبين من الغير تفويض فى الحق لهم وكذالك والمؤسسات والوزارات الهيئات جميع امام الشركه

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، سبق ما كل في اإلدارة

    20201025:  تاريخ ،.  فقط والفنية السياحية الناحية من للشركة مسئول  مدير  مساهمة شركة  احمد عمر فهمى حسان -  37

 276   برقم

/  السيد االداره مجلس رئيس والتوقيع االداره حق يمتلك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد خليفه سيد ممدوح -  38

 فى  منفردين او مجتمعين:  االتيه الصالحيات خليفه سيد ممدوح محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ونائب محمد خليفه سيد ممدوح

 باسمها والتعامل الشركه الداره والتوقيع االداره حق واعطائه السلطات اوسع الصدد هذا فى ولهم الغير مع عالقتها فى الشركة تمثيل

 قطاع انواعها بكافه الشركات او االفراد مع سواء الشركه غرض ضمن الداخله والمعامالت العقود كافه اجراء فى الحق  ولهما

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، وكالء وعزل ووقف تعين االخص وعلى اعمال او عام او خاص

 ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مراتباتهم وتحديد الشركه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد خليفه سيد ممدوح -  39

 غرض ضمن الداخاه والصفقات والمشارطات العقود كافه وابرام االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل والتوقيع المالغ كافه

 المواد جميع شراء حق ولهما والخارجيه الداخليه الوكاله عقود ابرام حق  ولهما باالجل او بالنقض سواء معامالتها وضمن الشركة

 من للشركه القروض بطلب الخاصه االجراءات كافه على والتوقيع االعتمادت بطريق واالقراض والمنقوالت والبضائع والمهمات

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، بضمان وذلك الشركه اعمال لتمويل العربيه مصر جمهوريه بنك اى

 مناسبا يراه بما القروض شروط كافه على والموافقه ممتالكاتها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد خليفه سيد ممدوح -  40

 جمهوريه بنوك بكافه وصرفها والشيكات التجاريه االوراق كافه على والتوقيع البنكيه المعامالت وكافه عليها والتوقيع واقرارها

 والرهن بالبيع والتصرف انواعها بكافه الضمان وخطابات والتحويالت المستنديه واالعتمادات وااليداع والسحب العربيه مصر

 الخطه واقرار الماليه واالستثمارات والحصص واالسهم والمعدات السيارات ذلك فى بما الشركه اصول من اصل فى واالستبدال

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، الجديده واالضافات والتوسعات التجديد العمال السنويه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 امام الشركه وتمثيل المعتمده االستثماريه التكاليف حدود فى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد خليفه سيد ممدوح -  41

 اى من والتجارى الرسمى والرهن القروض وعقود والنهائيه ابتدائيه العقود كافة على والتوقيع والتوثيق العقارى الشهر ماموريات

 بكافه البيع وعقود والمشتريات البنكيه المعامالت بكافه والقيام القروض تلك قيمه وقبض العربيه مصر جمهورية بنوك من بنك

 والمحامين المحاسبين من الغير تفويض فى الحق لهم وكذالك والمؤسسات والوزارات الهيئات جميع امام الشركه وتمثيل انواعها

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، سبق ما كل في اإلدارة مجلس  وإعضاء

:  تاريخ ،.  فقط والفنية السياحية الناحية من للشركة مسئول  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد خليفه سيد ممدوح -  42

 276   برقم    20201025

/  السيد االداره مجلس رئيس والتوقيع االداره حق يمتلك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد خليفه سيد ممدوح -  43

 فى  منفردين او مجتمعين:  االتيه الصالحيات خليفه سيد ممدوح محمد/  السيد االدارة مجلس رئيس ونائب محمد خليفه سيد ممدوح

 باسمها والتعامل الشركه الداره والتوقيع االداره حق واعطائه السلطات اوسع الصدد هذا فى ولهم الغير مع عالقتها فى الشركة تمثيل

 قطاع انواعها بكافه الشركات او االفراد مع سواء الشركه غرض ضمن الداخله والمعامالت العقود كافه اجراء فى الحق  ولهما

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، وكالء وعزل ووقف تعين االخص وعلى اعمال او عام او خاص

 ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مراتباتهم وتحديد الشركه  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد خليفه سيد ممدوح -  44

 غرض ضمن الداخاه والصفقات والمشارطات العقود كافه وابرام االذنيه السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل والتوقيع المالغ كافه

 المواد جميع شراء حق ولهما والخارجيه الداخليه الوكاله عقود ابرام حق  ولهما باالجل او بالنقض سواء معامالتها وضمن الشركة

 من لشركهل القروض بطلب الخاصه االجراءات كافه على والتوقيع االعتمادت بطريق واالقراض والمنقوالت والبضائع والمهمات

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، بضمان وذلك الشركه اعمال لتمويل العربيه مصر جمهوريه بنك اى

 مناسبا يراه بما القروض شروط كافه على والموافقه ممتالكاتها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد خليفه سيد ممدوح -  45

 جمهوريه بنوك بكافه وصرفها والشيكات التجاريه االوراق كافه على والتوقيع البنكيه المعامالت وكافه عليها والتوقيع واقرارها

 والرهن بالبيع والتصرف انواعها بكافه الضمان وخطابات والتحويالت المستنديه واالعتمادات وااليداع والسحب العربيه مصر

 الخطه واقرار الماليه واالستثمارات والحصص واالسهم والمعدات السيارات ذلك فى بما الشركه اصول من اصل فى واالستبدال

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، الجديده واالضافات والتوسعات التجديد العمال السنويه

 امام الشركه وتمثيل المعتمده االستثماريه التكاليف حدود فى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد خليفه سيد ممدوح -  46

 اى من والتجارى الرسمى والرهن القروض وعقود والنهائيه ابتدائيه العقود كافة على والتوقيع والتوثيق العقارى الشهر ماموريات

 بكافه البيع وعقود والمشتريات البنكيه المعامالت بكافه والقيام القروض تلك قيمه وقبض العربيه مصر جمهورية بنوك من بنك

 والمحامين المحاسبين من الغير تفويض فى الحق لهم وكذالك والمؤسسات والوزارات الهيئات جميع امام الشركه وتمثيل انواعها

 276   برقم    20201025:  تاريخ ، سبق ما كل في اإلدارة مجلس  وإعضاء

:  تاريخ ،.  فقط والفنية السياحية الناحية من للشركة مسئول  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد خليفه سيد ممدوح -  47

 276   برقم    20201025

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20201018:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  1
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   برقم    20201018:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكه حسن محمد الدين سعد مصطفي -  2
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   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 

 

 


