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 مصانع مخلفات تدوير إلعادة مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة   الصناعية شنج رين مصر -  1

 (.الحديد خبث) والصلب الحديد

 للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة اعماالا  تزاول التي وغيرها الشركات مع جوهالو من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان

 .المسبقة الهيئة موافقة وبعد الخارج أو المنطقة في غرضها تحقيق على
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 بأرض( 3/67،1/1، 1/1) ص ارقام ارض قطعة:  بجهة ،. المسبقة الهيئة موافقة وبعد الخارج أو المنطقة في غرضها تحقيق على

 السويس خليج غرب شمال -السويس قناة لهيئة االقتصادية المنطقة- لالستثمار المشتركة الصينية المصرية الشركة

 انواع جميع وبيع انتاج  ،  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة. Egypt wen sheng LTD Co المحدودة شنغ ون مصر -  2

 .بأنواعها المالبس وانتاج الحقائب

 للشركة ويجوز االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة اعماالا  تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان

 .المسبقة الهيئة موافقة وبعد الخارج أو المنطقة في غرضها تحقيق على

 .بأنواعها المالبس وانتاج الحقائب انواع جميع وبيع انتاج عن ، 85 برقم 20201019 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  
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 تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة اعماالا  تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان

 الشمالي الجانب - االرضي الدور -  F4 مبني:  بجهة ،. المسبقة الهيئة موافقة وبعد رجالخا أو المنطقة في غرضها تحقيق على

 السخنه العين-السويس لقناة االقتصادية المنطقة - الثالث القطاع - الشرقي
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   الشطب - المحو  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  
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 63   برقم    20201012:  تاريخ

    20201012:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزيني محمد محمد شريف -  33

 63   برقم

    20201012:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزيني محمد محمد شريف -  34

 63   برقم

    20201012:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزيني محمد محمد شريف -  35

 63   برقم

 ، السويس لقناه االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزيني محمد محمد شريف -  36

 63   برقم    20201012:  تاريخ

 ، السويس لقناه االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزيني محمد محمد شريف -  37

 63   برقم    20201012:  تاريخ

    20201012:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزيني محمد محمد شريف -  38

 63   برقم

 ، السويس لقناه االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزيني محمد محمد فشري -  39

 63   برقم    20201012:  تاريخ

 ، السويس لقناه االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الزيني محمد محمد شريف -  40

 63   برقم    20201012:  تاريخ

:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدين جمال محمد سامي محمد وليد -  41

 63   برقم    20201012

:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدين جمال محمد سامي محمد وليد -  42

 63   برقم    20201012



 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

:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدين جمال محمد سامي محمد وليد -  43

 63   برقم    20201012

 لقناه االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدين جمال محمد سامي محمد وليد -  44

 63   برقم    20201012:  تاريخ ، السويس

 لقناه االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدين جمال محمد سامي محمد وليد -  45

 63   برقم    20201012:  تاريخ ، السويس

:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  همةمسا شركة  الدين جمال محمد سامي محمد وليد -  46

 63   برقم    20201012

 لقناه االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدين جمال محمد سامي محمد وليد -  47

 63   برقم    20201012:  تاريخ ، السويس

 لقناه االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدين جمال محمد سامي محمد وليد -  48

 63   برقم    20201012:  تاريخ ، السويس

:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركة ممثل  متفرغ غير ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشعراوى زكى محمد محمود -  49

 63   برقم    20201012

 تاريخ ، اليكتريك السويدي شركه عن ممثال  متفرغ غير ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشعراوى زكى محمد محمود -  50

 63   برقم    20201012: 

:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركة ممثل  متفرغ غير ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشعراوى زكى محمد محمود -  51

 63   برقم    20201012

 االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  متفرغ غير ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشعراوى زكى محمد محمود -  52

 63   برقم    20201012:  تاريخ ، السويس لقناه

 االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  متفرغ غير ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشعراوى زكى محمد محمود -  53

 63   برقم    20201012:  تاريخ ، السويس لقناه

:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركة ممثل  متفرغ غير ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشعراوى زكى محمد محمود -  54

 63   برقم    20201012

 االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  متفرغ غير ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشعراوى زكى محمد محمود -  55

 63   برقم    20201012:  تاريخ ، السويس لقناه

 االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  متفرغ غير ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشعراوى زكى محمد محمود -  56

 63   برقم    20201012:  تاريخ ، السويس لقناه

    20201012:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  57

 63   برقم

    20201012:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  58

 63   رقمب

    20201012:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  59

 63   برقم

 ، السويس لقناه االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  60

 63   برقم    20201012:  تاريخ



 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

 ، السويس لقناه االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  61

 63   برقم    20201012:  تاريخ

    20201012:  تاريخ ، اليكتريك السويدي شركة ممثل  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  62

 63   برقم

 ، السويس لقناه االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  63

 63   برقم    20201012:  تاريخ

 ، السويس لقناه االقتصادية للمنطقه العامه الهيئه عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  السويدى صادق احمد احمد -  64

 63   برقم    20201012:  تاريخ

                                                                                                         م.م.ش الصناعية التنمية مجموعة شركة عن ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  فهمى الوهاب عبد فكرى احمد -  65

 احمد/  الدكتور وتفويض NERIC الحديديه السكك لصناعات المصرية الوطنية الشركه تأسيس في المساهمه علي باالجماع الموافقه

 التأسيس عقود علي والتوقيع الشركة لتأسيس الالزمه اإلجراءات كافه بإتخاذ المنتدب إداره مجلس عضو بصفته الوهاب عبد فكرى

 5   برقم    20201014:  تاريخ ، الهيئه أمام التأسيس اجراءات وإتخاذ والتوقيع التجارى والسجل العقارى الشهر أمام

 المالية الرقابه وهيئه السويس لقناه االقتصادية للمنطقه العامه  منتدب عضو  مساهمة شركة  فهمى الوهاب عبد فكرى احمد -  66

 وإصدار ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق وله اإلختصاص ذات الجهات وكافه الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه

 5   برقم    20201014:  تاريخ ، سبق ما بعض أو كل في وتوكيلهم المحامين من غيره أو المؤسسين لوكيل توكيل

                                                                                                         م.م.ش الصناعية التنمية مجموعة شركة عن ممثل  منتدب عضو  مساهمة شركة  فهمى الوهاب عبد فكرى احمد -  67

 احمد/  الدكتور وتفويض NERIC الحديديه السكك لصناعات المصرية الوطنية الشركه تأسيس في المساهمه علي باالجماع الموافقه

 التأسيس عقود علي والتوقيع الشركة لتأسيس الالزمه اإلجراءات كافه بإتخاذ المنتدب إداره مجلس عضو بصفته الوهاب عبد فكرى

 5   برقم    20201014:  تاريخ ، الهيئه أمام التأسيس اجراءات وإتخاذ والتوقيع التجارى والسجل العقارى الشهر أمام

 المالية الرقابه وهيئه السويس لقناه االقتصادية للمنطقه العامه  منتدب عضو  مساهمة شركة  فهمى الوهاب عبد فكرى احمد -  68

 وإصدار ذكر ما بعض أو كل في الغير توكيل حق وله اإلختصاص ذات الجهات وكافه الحره والمناطق لالستثمار العامه والهيئه

 5   برقم    20201014:  تاريخ ، سبق ما بعض أو كل في وتوكيلهم المحامين من غيره أو المؤسسين لوكيل توكيل

:  تاريخ ، لالستقاله االداره مجلس عضويه من خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  CHEN, SIJIE جيه سي تشن -  69

 25   برقم    20201019

:  تاريخ ، لالستقاله االداره مجلس عضويه من خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  CHEN, SIJIE جيه سي تشن -  70

 25   برقم    20201019

:  تاريخ ، لالستقاله االداره مجلس عضويه من خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  LI, KUAN كوان لي -  71

 25   برقم    20201019

:  تاريخ ، لالستقاله االداره مجلس عضويه من خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  LI, KUAN كوان لي -  72

 25   برقم    20201019

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   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

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

 

 

 

 


