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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزيز صالح محمود لصاحبها واالحذيه الجاهزه للمالبس كولكش -  1

 القوانين احكام مراعاة مع واالحذيه الجاهزه للمالبس والتجزئه الجمله تجاره عن 9880 برقم 20210117 فى قيد

 الحي- 12 محل:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص علي الحصول المنشاة وعلي الساريه والقرارات واللوائح

 بدر مدينه- االولي المجاوره- االول

 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بركات بركات محمود محمد لصاحبها الجاهزة للخرسانة ميكس فورتي -  2

 والتجزئة الجملة تجارة - الجاهزة الخرسانة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9864 برقم 20210111 فى قيد ،

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع الجاهزة للخرسانه

 - االردنية - اولي مرحلة - مول البترا 10 رقم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي محمد بكري لصاحبها Pampino الغذائية المواد وتعبئة لتصنيع بامبينو -  3

 مراعاة مع البغذائية المواد وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9866 برقم 20210111 فى قيد ، 50000.000

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام

 المنطقة - 136/21 رقم القطعة - علوي االول الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الشرقية - رمضان العاشرمن مدينة - 6أ الصناعية

 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جندي ابو فتحي اشرف شيماء لصاحبتها للتجارة انفنتي -  4

 التنفيذيه والئحته 2017 لسنه 72 رقم بقانون المنصوصعليها بالمجاالت الوارد النشاط عن 9900 برقم 20210120

 داخل النشاط ممارسه يتم ان عل االلكترونيات غيار وقطع الطباعه ومستلزمات واالستيكر للورق والتجزئه الجمله تجاره

 النشاط مسبقا الهيئه موافقه فيلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات المدن

 افراد المنشاة علي العموميه التوريدات التنفيذيه والئحه 2017 لسنه 72 رقم عليها المنصوص المجاالت عن الخارج

 32 مجاوره-  32/33 رقم القطعه- االرضي الدور:  بجهة ، للنشاط مستقل مالي ومركز مستقله ماليه حسابات

 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جندي ابو فتحي اشرف شيماء لصاحبتها للتجارة انفنتي -  5

 الشرط بهذا المنشاة التزام عدم حاله وفي 2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارد عن 9900 برقم 20210120

 قانون خارج االنشطه التمتع عدم 2017 لسنه 75 رقم االستثمار بقانون الورده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط

 عليها المنصوص الواردبالمجاالت النشاط ممارسه المنشاة علي القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحه 2017 لسنه 72 رقم بقانون

- االرضي الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول المنشاة وعلي الساريه والقرارات

 32 مجاوره-  32/33 رقم القطعه

 قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسين محمد رفعت علي حسام لصاحبها الغذائية للصناعات هيلمر -  6

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة عن 9911 برقم 20210121 فى

  المنشاة وعلى السارية والقرارات

 شهوان ليلي مدرسة بجوار - راغب سعيد اشرف/  ملك:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - فاقوس - المكرم منية -

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح عواد عبدالرازق عبدالمحسن عبدالرحمن لصاحبها التجميل لمستحضرات الروز -  7

 والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  حدة علي نشاط عن 9918 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ،

  المنشاة وعلى السارية

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

 13رقم المجاورة-561 رقم القطعة -2 رقم الوحدة:  بجهة ، نشاطها

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح عواد عبدالرازق عبدالمحسن عبدالرحمن لصاحبها التجميل لمستحضرات الروز -  8

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9918 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ،

 الغذائية والمكمالت الطبية والمستلزمات التجميل مستحضرات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة- التفيذيه والئحته 2017

 االراضي واستزراع استصالح -أ  الطبية والكيماوية الطبية والمعقمات والمنظات والعطور والبيطرية  البشرية واالدوية

 استزراع - لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق راضياال وتجهيز استصالح ومنها  الصحراوية او البور
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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

 -2 رقم الوحدة:  بجهة ، االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين في ويشترط المستصلحة االراضى

 13رقم المجاورة-561 رقم القطعة

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  الباب فتح عواد عبدالرازق عبدالمحسن عبدالرحمن لصاحبها التجميل لمستحضرات الروز -  9

 الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن ، واالستزراع عن 9918 برقم 20210124 فى قيد ، 50000.000  ،

 والمكمالت الطبية والمستلزمات التجميل مستحضرات) تصنيع -2017 لسنة 72 القانون خارج النشاط - الغمر بطريق

 توزيع- الغير لدي( الطبية والكيماوية الطبية والمعقمات والمنظفات والعطور والبيطرية البشرية واالدوية الغذائية

 والمنظفات والعطور والبيطرية البشرية واالدوية الغذائية والمكمالت الطبية والمستلزمات التجميل مستحضرات)

 رقم الوحدة:  بجهة ، لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات افراد المنشاه علي(  الطبية والكيماوية(  الطبية والمعقمات

 13رقم المجاورة-561 رقم القطعة -2

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توني سيد مصطفي بسمه لصاحبتها والتوريدات للتجارة المزدلفة -  10

 الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9919 برقم 20210124 فى

 :التنفيذيه

 المدن داخل النشاط ممارسة يتم ان علي(  والشركات والورش المصانع لمستلزمات)  والتاجزئة الجملة تجارة

  مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات

  العمومية التوريدات -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن ارجالخ النشاط

 الشركة عمارات - 2 رقم عمارة - 4 رقم الوحدة:  بجهة ، مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - العربية

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توني سيد مصطفي بسمه لصاحبتها والتوريدات للتجارة المزدلفة -  11

 بهذا المنشأة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط عن 9919 برقم 20210124 فى

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

 عمارات - 2 رقم عمارة - 4 رقم الوحدة:  بجهة ، المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 - العربية الشركة

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  توني سيد مصطفي بسمه لصاحبتها والتوريدات للتجارة المزدلفة -  12

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول عن 9919 برقم 20210124 فى

 - العربية الشركة عمارات - 2 رقم عمارة - 4 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هيرمينا كيرلس هرمينا امير لصاحبها الورق وطباعة لتصنيع كالب كاردس -  13

 وورق الورقية المطبوعات وطباعة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9877 برقم 20210117 فى قيد ، 300000.000

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع اللعب

 - 6أ غرب جنوب الصناعية المنطقة - 513 رقم القطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  الملقه محمد احمد عثمان محمد رامي لصاحبها Z O Z الجاهزة الوجبات لتجارة زد او زد -  14

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9856 برقم 20210110 فى قيد ، 20000.000  ،

 :التنفيذيه الئحته و 2017

 والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة يتم ان علي الجاهزة للوجبات والتجزئة الجملة تجارة

  مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية

 وادارة وتشغيل اقامة -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 بالدور - 17 رقم الوحدة:  بجهة ، جميع وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات انواع لتقديم الثابتة والكافتيريات المطاعم

 - أ 2 الصناعية المنطقة - العاشر دوار مشروع -(  سنتر فاميلي)  التجاري المركز - البدروم

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  الملقه محمد احمد عثمان محمد رامي لصاحبها Z O Z الجاهزة الوجبات لتجارة زد او زد -  15

   اواي والتيك الماكوالت انواع عن 9856 برقم 20210110 فى قيد ، 20000.000  ،

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

2017 
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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

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 - 17 رقم الوحدة:  بجهة ، الخارج طالنشا قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

 - أ 2 الصناعية المنطقة - العاشر دوار مشروع -(  سنتر فاميلي)  التجاري المركز - البدروم بالدور

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  الملقه محمد احمد عثمان محمد رامي لصاحبها Z O Z الجاهزة الوجبات لتجارة زد او زد -  16

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن عن 9856 برقم 20210110 فى قيد ، 20000.000  ،

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات

 مشروع -(  سنتر فاميلي)  التجاري المركز - البدروم بالدور - 17 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 - أ 2 الصناعية المنطقة - العاشر دوار

 9859 برقم 20210111 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالحفيظ السيد محمود -  17

 الصناعية منطقة - 11 القطعة:  بجهة ، المقاسات بمختلف مصمت االسمنتي الطوب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن

 - بدر مدينة - فدان 800

 عن 9894 برقم 20210119 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران مراد محمد عزيزة -  18

 الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع. الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 -6أ غرب جنوب الصناعية المنطقة-52 قطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول

 ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميد عيد عوده سليمان لصاحبها والحيوانات الخيول لتربية الدولية -  19

 : التنفيذية والئحته 72 قانون داخل االنشطة عن 9932 برقم 20210126 فى قيد

  -: ومنها الصحراوية، أو البور األراضي واستزراع استصالح "

 . لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين في ويشترط ،.  المستصلحة األراضي استزراع "

 . الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع،

  -: ومنه والسمكي والداجني الحيواني اإلنتاج "

 12 الحي -و القطعة -3 رقم الوحدة:  بجهة ، األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات، أنواع جميع تربية

 ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حميد عيد عوده سليمان لصاحبها والحيوانات الخيول لتربية الدولية -  20

 . اللحوم أو التسمين أو عن 9932 برقم 20210126 فى قيد

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

 . الخيول تربية  "

 كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.السمكية المزارع "

 12 الحي -و القطعة -3 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 عن 9927 برقم 20210126 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الدعمه السعيد حافظ عالء -  21

 والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة يتم ان علي الغذائية للمواد والتجزئة الجملة تجارة

 السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية

  المنشاة وعلى

 - 14 المجاورة - 6 عمارة - 5 رقم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد احمد محمود لصاحبها المعلومات لتكنولوجيا ايديال سمارت -  22

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9920 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000

 :التنفيذيه الئحته و 2017

 داخل النشاط ممارسة يتم ان علي(  والشركات للمصانع وااللكترونية الكهربائية للمستلزمات)  والتجزئة الجملة تجارة

 -  مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات المدن

  عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال

 - االردنية -(  االولي المرحلة)  مول البتراء - 9 رقم الوحدة:  بجهة ، المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد احمد محمود لصاحبها المعلومات لتكنولوجيا ايديال سمارت -  23

 تصميم -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها عن 9920 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000

 االلكترونية المواقع وادارة

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

2017 



 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

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 - االردنية -(  االولي المرحلة)  مول البتراء - 9 رقم الوحدة:  بجهة ، بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمد احمد محمود لصاحبها المعلومات لتكنولوجيا ايديال سمارت -  24

 عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم عن 9920 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000

 التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك

            الالزمة

 - ةاالردني -(  االولي المرحلة)  مول البتراء - 9 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجنايني حسن محمد احمد محمود لصاحبها برنت سوبر -  25

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  الورق وطباعة وتجهيز لقص مصنع وتشغيل اقامة عن 9886 برقم 20210117

  المنشاة وعلى السارية والقرارات

 شارع - E26 رقم القطعة - االرضي الدور من جزء:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الشرقية - رمضان العاشرمن مدينة - B2 الصناعية المنطقة - الخرطوم

 مسبقا الهيئة

 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جهامه سالمان سالم عيد لصاحبها الزراعية للتنمية الدولية -  26

 : 72 الئحة داخل االنشطة عن 9885 برقم 20210117

 التى االساسية بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح -: ومنها الصحراوية او البور االرضي واستزراع استصالح -

 مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط  المستصلحة االراضى واستزراع لالستزراع قابلة تجعلها

 الخيول تربية - الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن ، واالستزراع االستصالح ألغراض

 الري شبكات وتركيب العمومية التوريدات:  72 الئحة خارج االنشطة -

 الحي - و القطعة - 21 رقم الوحدة:  بجهة ، الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

12 - 

 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جهامه سالمان سالم عيد لصاحبها الزراعية للتنمية الدولية -  27

 يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عن 9885 برقم 20210117

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

 و القطعة - 21 رقم الوحدة:  بجهة ، كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 - 12 الحي -

 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جهامه سالمان سالم عيد لصاحبها الزراعية للتنمية الدولية -  28

            الالزمة التراخيص عن 9885 برقم 20210117

 - 12 الحي - و القطعة - 21 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عرفات عطيه عبدالعزيز هشام لصاحبها النظافة واالدوات للبالستيك العالمية -  29

 اسنفجية النظافة وادوات البالستيك لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9881 برقم 20210117 فى قيد ، 500000.000

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع وبالستيكية

 الجديدة المنشية - عطية عبدالعزيز مهشا مكلك منزل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - بلبيس - الطحتاوية

 برقم 20210119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمطلب محمد عبدالمنعم مصطفي -  30

 :  التنفيذية والئحته72 قانون داخل االنشطة عن 9895

 المحاجر ومنتجات ومستلزماتها والعدد واالدوات ومعدات الكسارات غيار وقطع لمستلزمات والتجزئة الجملة تجارة -

 ومعدات الكسارات غيار وقطع مستلزمات توريد:  التنفيذية والئحته72 قانون خارج االنشطة  المصانع والمناجم

  المصانع والمناجم المحاجر ومنتجات ومستلزماتها والعدد واالدوات

 في و2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشاه على

 -الغربي الجزء-عشر الثاني الحي -3 منطقة -3 قطاع -382 القطعة:  بجهة ، الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 برقم 20210119 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمطلب محمد عبدالمنعم مصطفي -  31

 2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط عن 9895

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم



 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

 النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشاه على

 المجاالت تلك عن الخارج

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأه وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 -الغربي الجزء-عشر الثاني الحي -3 منطقة -3 قطاع -382 القطعة:  بجهة ،. نشاطها

 ، فرد تاجر ،  شهوان جبر حسن محمد طارق لصاحبها ومطبوع ساده ورقيه علب لتصنيع االيطاليه المصريه -  32

 علب ورقيه منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 9902 برقم 20210120 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس

 التراخيص علي الحصول المنشاة وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع ومطبوع ساده ورقيه

 الصناعيه بلبيس منطقه- فدان 80 ال منطقه هـ بلوك 15 رقم القطعه:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه

 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد سالم محمد ياسر لصاحبها المعادن وتشغيل للخراطه الهندسيه -  33

 القوانين احكام مراعاة مع المعادن وتشكيل وتشغيل لخراطه مصنع وتشغيل اقامه عن 9903 برقم 20210120 فى قيد

 الوحده:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول المنشاه وعلي الساريه والقرارات واللوائح

 B3 الصناعيه طقهالمن- والمهنيه الحرفيه الصغيره للصناعات الشباب مجمع 70 رقم الصناعيه

 رأس ، فرد تاجر ،  محمد احمد صالح محمود لصاحبتها االسمنتي الطوب وتوريدات العقاري لالستثمار القبطان -  34

 الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار عن 9870 برقم 20210112 فى قيد ، 50000.000  ، ماله

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط - القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق

  المنشاه وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.   االسمنتي الطوب توريد.  التنفيذيه والئحته 2017

 -2 مربع -17 رقم عمارة -الثاني الدور -3 رقم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 15 رقم المجاورة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمان احمد سالم احمد لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار النور -  35

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9905 برقم 20210120 فى قيد ، 100000.000

 :التنفيذيه الئحته و 2017

  القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار

  العامة المقاوالت -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 الخامسة المجاورة-192 عمارة -1 رقم الوحدة:  بجهة ، التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلمان احمد سالم احمد لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار النور -  36

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا عن 9905 برقم 20210120 فى قيد ، 100000.000

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 الخامسة المجاورة-192 عمارة -1 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 عن 9906 برقم 20210120 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دسوقي عشري احمد محمد -  37

 :التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

  فقط رمضان من العاشر مدينة داخل النشاط ممارسة تتم أن على  االغذائية للمواد والتجزئة الجملة تجارة

  الغذائية المواد توزيع: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 32 رقم المجاورة -224 رقم عمارة-االرضي الدور:  بجهة ، التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

 عن 9906 برقم 20210120 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دسوقي عشري احمد محمد -  38

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 32 رقم المجاورة -224 رقم عمارة-االرضي الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة            



 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

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رشيد عبدالحميد عمر طارق لصاحبها للمطابخ الرشيد -  39

 أحكام مراعاة مع بانواعها والشبابيك المطابخ وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9913 برقم 20210121

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 المقروطة بقرية - عطيه صابر مجدي محمد ملك عقار:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - النخاس ناحية -

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض احمد عوض كريم لصاحبها للتجارة المتحدة -  40

  المصانع ومستلزمات والتغليف التعبئة لمواد والتجزئة الجملة تجارة* عن 9888 برقم 20210118

  72 ق خارج أنشطة*

  العمومية والتوريدات*

 وفي 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي ومركز مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة علي*

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

2017 

  القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم*

 5 المجاوره- 1/2 القطعه- االرضي بالدور شقه:  بجهة ، بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشاة على*

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عوض احمد عوض كريم لصاحبها للتجارة المتحدة -  41

 تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص عن 9888 برقم 20210118

 المجاالت

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع*

 5 المجاوره- 1/2 القطعه- االرضي بالدور شقه:  بجهة ، نشاطها

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات احمد راشد لطفي محمد لصاحبها اليكتريك ملوكي -  42

  المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة:  التنفيذية والئحتة 72 قانون داخل االنشطة عن 9907 برقم 20210120

 والئحته 72 قانون خارج االنشطة - والدهانات المصانع ومستلزماتوالعدد الكهربائية لالدوات والتجزئة الجملة تجارة-0

 االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة العموميةلى التوريدات-" التنفبذيه

 بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 االردنية- المدينة مركز-mc3 المنطقة -23 رقم القطعة-1 سنتر المصرية -52 رقم الوحدة:  بجهة ، عدم

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات احمد راشد لطفي محمد لصاحبها اليكتريك ملوكي -  43

 على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عن 9907 برقم 20210120

 النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة

 كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج

            الالزمة التراخيص

- المدينة مركز-mc3 المنطقة -23 رقم القطعة-1 سنتر المصرية -52 رقم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة            

 االردنية

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعالن حسن محمد محمد علي عبدالرحمن لصاحبها deutsche pack باك دوتشه -  44

 احكام مراعاة مع ورقية اكواب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 9908 برقم 20210120 فى قيد ، 50000.000

 ملك:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول المنشاه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 البحرية الملكيين -شعالن حسن محمد محمد محمد علي/ 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمود طلعت دعاء لصاحبتها العمومية والتوريدات العقاري لالستثمار الدعاء -  45

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9921 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000

 :التنفيذيه الئحته و 2017

  القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار

  العمومية التوريدات -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - االول الحي - 33 رقم عمارة - 1 رقم الوحدة:  بجهة ، التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

 - بدر مدينة - 5 رقم المجاورة



 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

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد محمود طلعت دعاء لصاحبتها العمومية والتوريدات العقاري لالستثمار الدعاء -  46

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا عن 9921 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 - بدر مدينة - 5 رقم المجاورة - االول الحي - 33 رقم عمارة - 1 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر علي محمد محمد لصاحبها  العمومية والتوريدات العقاري لالستثمار الجبر -  47

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9922 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000

 :التنفيذيه الئحته و 2017

  القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار

  العمومية التوريدات -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - االول الحي - 33 رقم عمارة - 1 رقم الوحدة:  بجهة ، التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

 - بدر مدينة - 5 رقم المجاورة

 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد علي حسين عبدالمنعم لصاحبها تكس الرحابي -  48

 : التنفيذيه والئحته 72 الئحة داخل االنشطة عن 9846 برقم 20210105

 والمفروشات المنسوجة واالقمشة المتنوعة الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

  التصدير:  التنفيذيه والئحته 72 الئحة خارج االنشطة -

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

2017 

 الصناعية المنطقة - 230 رقم القطعة - االرضي الدور:  بجهة ، بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 - A6 غرب جنوب

 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد علي حسين عبدالمنعم لصاحبها تكس الرحابي -  49

 المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و عن 9846 برقم 20210105

 القوانين أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 - A6 غرب جنوب الصناعية المنطقة - 230 رقم القطعة - االرضي الدور:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود مصطفي حنان لصاحبها البن لتجارة العهود -  50

 : 72 ق داخل االنشطة عن 9843 برقم 20210105

  الغذائية والمواد والمهارات والتوابل البن والتجزئة الجملة تجارة

   الغذائية والمواد والمهارات والتوابل البن توريد:  72ق خارج االنشطة -

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

2017 

 مجاورة - 2 شقة - االول الدور:  بجهة ، بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 - 3 عمارة - 59

 فى قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود مصطفي حنان لصاحبها البن لتجارة العهود -  51

 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون عن 9843 برقم 20210105

 والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية

 - 3 عمارة - 59 مجاورة - 2 شقة - االول الدور:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد السيد الدين حسام محمد خالد لصاحبها الجاهزة للمالبس سبوت يورو -  52

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9849 برقم 20210106 فى قيد ، 700000.000

 :التنفيذيه الئحته و 2017



 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

 المنسوجة واالقمشة الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 التصدير -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 الدور:  بجهة ، رقم االستثمار بقانون الواردة افزالحو و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

 شبه منطقة عدا فيما الشرقية - رمضان العاشرمن مدينة - A6 غرب جنوب الصناعية المنطقة - 9 رقم القطعة - االرضي

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل محمد السيد الدين حسام محمد خالد لصاحبها الجاهزة للمالبس سبوت يورو -  53

 2017 لسنة 72 عن 9849 برقم 20210106 فى قيد ، 700000.000

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 مدينة - A6 غرب جنوب الصناعية المنطقة - 9 رقم القطعة - االرضي الدور:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الشرقية - رمضان العاشرمن

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالرحمن محمد ربيع ناصر لصاحبها والكيماويات الطبية للمستلزمات الربيع -  54

 الطبية المستلزمات وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9818 برقم 20210103 فى قيد ، 100000.000

 من العاشر مدينة داخل النشاط ممارسة تتم أن على والكيماويات الطبية للمستلزمات والتجزئة الجملة تجارة - والكيماويات

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع فقط رمضان

 - حماد ابو - محمد ربيع ابراهيم/  ملك منزل - السماعنه حي - االرضي بالدور شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد محمد احمد حسن لصاحبها المعادن تشغيل و لتشكيل الحرية -  55

 معدنية خزانات - وجمالونات معدنية هياكل) تشغيل و لتشكيل مصنع تشغيل و إقامة عن 9821 برقم 20210103 فى قيد

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع( .  معدنية كراسي - معدنية ترابيزات - معدنيه وشبابيك ابواب -

 بالمنطقة( ج) نموذج - 206 القطعة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى

 -( 2م 1224) بمساحة 3 مجمع - 2م مليون 6 الجنوبية

 رأس ، فرد تاجر ،  النور ابو سالم محمد سالم عبدالناصر لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار النور -  56

 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9831 برقم 20210105 فى قيد ، 100000.000  ، ماله

 :التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72

  القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار

  العامة المقاوالت -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 بجوار - النور ابو سالم محمد سالم سمير/  ملك منزل:  بجهة ، التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

 كبير ابو - هربيط بناحية - القديمة االبتدائية هربيط مدرسة

 رأس ، فرد تاجر ،  النور ابو سالم محمد سالم عبدالناصر لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار النور -  57

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا عن 9831 برقم 20210105 فى قيد ، 100000.000  ، ماله

2017 

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 االبتدائية هربيط مدرسة بجوار - النور ابو سالم محمد سالم سمير/  ملك منزل:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 كبير ابو - هربيط بناحية - القديمة

 9827 برقم 20210105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالرحمن كمال محمد ايهاب -  58

 :التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن

 الجديدة العمرانية والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة يتم ان علب(  الزجاج انواع لجميع)  والتجزئة الجملة تجارة

  مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية والمناطق

  العمومية التوريدات -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 كمال/  ملك منزل:  بجهة ، بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - قايد بيشة - الجديد المسجد بجوار - السيد عبدالرحمن



 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

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جبر علي محمد محمد لصاحبها  العمومية والتوريدات العقاري لالستثمار الجبر -  59

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا عن 9922 برقم 20210124 فى قيد ، 100000.000

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع . المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 - بدر مدينة - 5 رقم المجاورة - االول الحي - 33 رقم عمارة - 1 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 9923 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندي مهدي محمد مصطفي احمد -  60

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 دش ومستلزمات والكترونيات كهربائية اجهزة وتجارة وتوزيع بيع

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 -الصفوة ش -االول الدور -1 شقة:  بجهة ، عدم حالة

 9923 برقم 20210125 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجندي مهدي محمد مصطفي احمد -  61

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عن

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلك عن الخارج النشاط

            

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

 -الصفوة ش -االول الدور -1 شقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصغير شعبان الفتاح عبد رانيا لصاحبها المصانع مستلزمات لتجاره كيان -  62

 -72 ق داخل  االنشطة عن 9869 برقم 20210112 فى قيد ، 50000.000

 النشاط ممارسة تتم ان علي   العمومية التوريدات -72 ق خارج االنشطة المصانع لمستلزمات والتجزئه الجمله تجاره

 فقط رمضان من العاشر مدينة داخل

  

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

 العاشر الحي جنوب- 173 عماره- 16 شقه:  بجهة ،.  نشاطها

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عثمان محمد نجاة لصاحبتها واللحوم لاللبان المنار -  63

 : 72 الئحة داخل االنشطة عن 9883 برقم 20210117

  فقط بدر مدينه داخل النشاط ممارسه تتم ان على واللحوم لاللبان والتجزئه الجمله تجارة

  العمومية التوريدات:  72 الئحة خارج االنشطة -

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

2017 

 الحى - 208 عمارة - 1 شقه:  بجهة ، بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 القاهرة - بدر - 4 مجاورة - االول

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهيم عثمان محمد نجاة احبتهالص واللحوم لاللبان المنار -  64

 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون عن 9883 برقم 20210117

 والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية

 القاهرة - بدر - 4 مجاورة - االول الحى - 208 عمارة - 1 شقه:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهم الحمد ابو فتحي عمر لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الفتح -  65

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9967 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000

 :التنفيذيه الئحته و 2017



 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

 الجملة تجارة- القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -ا 

  والمعدات البناء لمواد والتجزئة

- العمومية التوريدات -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

  العامة المقاوالت

 -أ39 شقة:  بجهة ، 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 الثالث الحي -الثالثة مجاورة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهم الحمد ابو فتحي عمر لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الفتح -  66

 حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة عن 9967 برقم 20210131 فى قيد ، 10000.000

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 الثالث الحي -الثالثة مجاورة -أ39 شقة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 9871 برقم 20210113 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي احمد السيد سريع ابو فاطمه -  67

 الطبية الخدمة تقديم يتم التي الحاالت عدد من بالمجان سنويا% 10 تقدم ان والتوليد للنساء طبي مركز وتشغيل اقامة عن

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع التشخيصية او العالجية او

 - االردنية - السما مول -(  8 - 7 - 6)  رقم الوحدات:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - اداري علوي اول - MC3 - 16 - اولي مرحلة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد احمد خيري لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الوالء -  68

 : 72 ق داخل االنشطة عن 9898 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000

  القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار

  العامة المقاوالت:  72 ق خارج االنشطة -

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

2017 

 - 32 رقم قطعة - 21 مجاورة - 1 شقة:  بجهة ، الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود محمد احمد خيري لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الوالء -  69

 بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات عن 9898 برقم 20210119 فى قيد ، 50000.000

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - 32 رقم قطعة - 21 مجاورة - 1 شقة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليفه عبدالغني جالل طلحه لصاحبها للصناعه ريفاي بيو بايو -  70

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع واحبار عضوية مذيبات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 9874 برقم 20210113

 محمد/ ملك منزل:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول المنشاة وعلي الساريه والقرارات

 السوق مشتول مركز- المنير- الزهار عزبه- عابد حسن

 قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مبروك بكر ابو احمد محمد لصاحبها المعادن لتشكيل المبتكر -  71

 وعبوات النحاس وبارات مواسير لتصنيع المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة عن 9944 برقم 20210127 فى

 مع  والبلدوراات واالنترلوك االسمنتي الطوب وتصنيع الجاهزه الخرسانه لخلط االلكترونيه االجهزه وتصنيع الصفيح

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 10 مجاره 205 القطعه- علوي االول بالدور شقه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على ولالحص

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه صادق محمد المه لصاحبتها العمومية والتوريدات الغذائية للمواد الهدي -  72

 انشطة المواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه- 72 ق داخل انشطة عن 9942 برقم 20210126 فى قيد ، 100000.000

 حدة علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات افراد المنشاه علي -  العمومية التوريدات - 72 قانون خارج

 وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بمزايا التملتع في حقها يسقط االلتزام عد حالة وفي

 المجاورة -53 رقم عمارة -1 رقم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافه على الحصول المنشاة

 1 رقم الحي -االولي



 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

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده عبدالعظيم محمد عبدالعظيم محمود لصاجبها Rich Plast بالست ريتش -  73

 القوانين أحكام مراعاة مع البالستيك لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9952 برقم 20210127 فى قيد ، 50000.000

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 - 6أ غرب جنوب - 373 رقم القطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا سعيد محمد هاني لصاحبها تكنولوجي مولد -  74

 واالالت واالسطمبات المعدنية والمشغوالت المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة عن 9960 برقم 20210127

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  المعدن من الطبية

 مشروع - ج بمجمع - 48 رقم الصناعية الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - والمتوسطة الصغيرة الصناعية المجمعات

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقوي علي عيد عبدالرحمن لصاحبها الكهربائية والتوريدات للتجارة وان بي بي ابه -  75

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت عن 9963 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000

 المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - رمضان العاشرمن ثان - قطونيل فرع بجوار - 6 مجاورة 116:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالقوي علي عيد عبدالرحمن لصاحبها الكهربائية والتوريدات للتجارة وان بي بي ابه -  76

 : 72 الئحة داخل االنشطة عن 9963 برقم 20210127 فى قيد ، 10000.000

 الكهربائية لالدوات والتجزئة الجملة تجارة

  الكهربائية التوريدات:  72 الئحة خارج االنشطة -

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

2017 

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 - رمضان العاشرمن ثان - قطونيل فرع بجوار - 6 مجاورة 116:  بجهة ،

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود السيد محمود مصطفي لصاحبها العمومية والتوريدات للتجارة الفرعونية -  77

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9968 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000

 :التنفيذيه الئحته و 2017

 فقط الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن النشاط ممارسة يتم ان علي للنسيج والتجزئة الجملة تجارة

  العمومية التوريدات -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - 2000 سنكو - 2 رقم محل:  بجهة ، التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  داود السيد محمود مصطفي لصاحبها العمومية والتوريدات للتجارة الفرعونية -  78

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا عن 9968 برقم 20210131 فى قيد ، 50000.000

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 - 2000 سنكو - 2 رقم محل:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كرير سريع احمد هناء لصاحبتها السيارات وبويات دهانات لتصنيع الدولية -  79

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9822 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000

 :التنفيذيه الئحته و 2017

 السيارات وبويات دهانات)  من لكال والتجزئة الجملة تجارة - السيارات وبويات دهانات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 (  السيارات غيار قطع - تاالكسسوارا - ومستلزماتها

 فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة يتم ان علي

  مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

 -b3الصغيرة الصناعات مجمع -182 رقم الوحدة:  بجهة ، عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط 



 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

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كرير سريع احمد هناء لصاحبتها السيارات وبويات دهانات لتصنيع الدولية -  80

 التوريدات -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عن 9822 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000

  العمومية

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

2017 

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 -b3الصغيرة الصناعات مجمع -182 رقم الوحدة:  بجهة ، 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

 فى قيد ، 400000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلطان زكي صادق محمد لصاحبها للتجارة الكنيج -  81

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الغذائية وللمواد للسجائر والتجزئه الجمله تجاره عن 9872 برقم 20210113

 اسواق - 1 رقم محل:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول المنشاه وعلي الساريه والقرارات

 االردنيه- اولي مرحله- الجمله

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غالب عبدالحليم حميده عالء لصاحبها السيارات غيار قطع لتجارة وان الطحاوية -  82

 يتم علي السيارات غيار وقطع للسيارات والتجزئه الجمله تجاره عن 9875 برقم 20210114 فى قيد ، 200000.000

 فيلزم  سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما النائيه والمناطق الجديدة العمرانيه والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسه

 التراخيص علي الحصول المنشاة وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع مسبقا الهيئه موافقة

 2 رقم الحي -12 رقم المجاوره- 1 رقم القطعه:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه

 9827 برقم 20210105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالرحمن كمال محمد ايهاب -  83

 الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار عن

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

/  ملك منزل:  بجهة ، التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 - قايد بيشة - الجديد المسجد بجوار - السيد عبدالرحمن كمال

 9827 برقم 20210105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السيد عبدالرحمن كمال محمد ايهاب -  84

            الالزمة عن

 - قايد بيشة - الجديد المسجد بجوار - السيد عبدالرحمن كمال/  ملك منزل:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 اقامة عن 9828 برقم 20210105 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايز محمد لطفي وفاء -  85

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع تربلكس زجاج لتصنيع مصنع وتشغيل

 الصفا مسجد بجوار - ابراهيم فؤاد عوض/  ملك منزل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - دنوهيا كفر -

 قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الربع عبدالرحمن عبدالحليم طلعت لصاحبها والنسيج للغزل الفهد -  86

 مع  والمفروشات الجاهزة والمالبس والنسيج الغزل لصباغة مصنع وتشغيل اقامة عن 9899 برقم 20210120 فى

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 ش-عبدالرحمن عبدالحليم طلعت ملك عقار-االول الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 بلبيس مدينة مجلس رئيس فيال خلف-القادة مدرسة بجوار- رباح بن بالل

 فى قيد ، 200000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق اسحق عطيه عماد لصاحبها باك العالمي -  87

 مراعاة مع الملونة االوراق انواع جميع وتصنيع وتقطيع لتجهيز مصنع وتشغيل اقامة عن 9832 برقم 20210105

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام

 الصناعية المنطقة-فدان 250 ال منطقة -155 القطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كرير سريع احمد هناء لصاحبتها السيارات وبويات دهانات لتصنيع الدولية -  88

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته عن 9822 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 -b3الصغيرة الصناعات مجمع -182 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابو فرج محمد فرج حسام لصاحبتها العامة والمقاوالت االساسية للبنية الفرج -  89

 الطرق انشاء -1: التنفيذيه والئحته 72 القانون داخل االنشطة عن 9824 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000



 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

 الصناعية المناطق) العمرانية المناطق وتنمية واقامة تخطيط -2 وصيانتها واستغاللها وادارتها والرئيسية والسريعه الحرة

 -1:  التنفيذيه والئحته 725 القانون خارج االنشط -2(  القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق والمجتمعات

 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط سهبممار المنشاة التزام مع  العامة المقاوالت

 -1 عمارة -2 مربع-ب مدخل -3 شقة:  بجهة ، على المجاالت تلك عن الخارج لنشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017

 44 مجاورة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابو فرج محمد فرج حسام لصاحبتها العامة والمقاوالت االساسية للبنية الفرج -  90

 للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة عن 9824 برقم 20210103 فى قيد ، 50000.000

 و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد

 الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز

 كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  القانون بذات الواردة

            الالزمة التراخيص

 44 مجاورة -1 عمارة -2 مربع-ب مدخل -3 شقة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 72 ق داخل االنشطه  ،  شركة   وشريكه حسين عبدالال حسين السيد -  1

 لزوم الكهربائي التيار ومحوالت التيار وقواطع الكهربائيه والفيوزات الكهربائيه المكونات لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه

  والمتوسط المنخفض الجهد

 72 ق خارج االنشطه

  والتصدير االستيراد

 2017 لسنة 7 رقم القانون مراعاة مع المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

 1982لسنة 121 القانون احكام بتعديل

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 72 ق داخل االنشطه عن ، 9862 برقم 20210111 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   الشرط بهذا الشركة

 لزوم الكهربائي التيار ومحوالت التيار وقواطع الكهربائيه والفيوزات الكهربائيه المكونات لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه

  والمتوسط المنخفض الجهد

 72 ق خارج االنشطه

  والتصدير االستيراد

 2017 لسنة 7 رقم القانون مراعاة مع المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

 1982لسنة 121 القانون احكام بتعديل

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة ىوعل

 - 6أ الصناعيه المنطقه - 2/136 القطعه:  بجهة ، الشرط بهذا الشركة

 االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط  ،  شركة   وشريكه حسين عبدالال حسين السيد -  2

 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم

 المجاالت تلك عن  الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته  2017 لسنة

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

 .نشاطها

 والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط عن ، 9862 برقم 20210111 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة

 المجاالت تلك عن  الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون

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

 - 6أ الصناعيه المنطقه - 2/136 القطعه:  بجهة ،. نشاطها

  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة Trade In Solutions  اإلستيراد و العمومية للتوريدات سوليوشنز إن تريد -  3

 . العمومية التوريدات -  ،



 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

 سجل شأن في 2017 لسنة  7 رقم القانون و 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام االلتزام مع ، االستيراد -

 . المستوردين

 األدوية و الطبية األجهزة و المعامل مستلزمات و المستشفيات مستلزمات و الطبية المستلزمات توزيع و تجارة -

 و الطبية األعشاب و الخاصة األغذية و المطهرات و التجميل مستحضرات و الغذائية المكمالت و البيطرية و البشرية

 . البودرات و األطفال البان و الجافة الحلوى و الباستيليا و السكاكر حلوى و العطرية النباتات

- عن ، 9891 برقم 20210119 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   المستلزمات)  تصنيع -

 . العمومية التوريدات 

 سجل شأن في 2017 لسنة  7 رقم القانون و 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام االلتزام مع ، االستيراد -

 . المستوردين

 األدوية و الطبية األجهزة و المعامل مستلزمات و المستشفيات مستلزمات و الطبية المستلزمات توزيع و ةتجار -

 و الطبية األعشاب و الخاصة األغذية و المطهرات و التجميل مستحضرات و الغذائية المكمالت و البيطرية و البشرية

 . البودرات و األطفال البان و الجافة الحلوى و الباستيليا و السكاكر حلوى و العطرية النباتات

- النحال - الحناوي - زيدان مسلم شارع - 11 رقم عمارة - 9 رقم الوحدة:  بجهة ، المستلزمات)  تصنيع -

 اول الزقازيق

  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة Trade In Solutions  اإلستيراد و العمومية للتوريدات سوليوشنز إن تريد -  4

 المكمالت و البيطرية و البشرية األدوية و الطبية األجهزة و المعامل مستلزمات و المستشفيات مستلزمات و الطبية  ،

 السكاكر حلوى و العطرية النباتات و الطبية األعشاب و الخاصة األغذية و المطهرات و التجميل مستحضرات و الغذائية

 . الغير لدى(  البودرات و األطفال البان و الجافة الحلوى و الباستيليا و

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 20210119 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 البيطرية و البشرية األدوية و الطبية األجهزة و المعامل مستلزمات و المستشفيات مستلزمات و الطبية عن ، 9891 برقم

 و العطرية النباتات و الطبية األعشاب و الخاصة األغذية و المطهرات و التجميل مستحضرات و الغذائية المكمالت و

 . الغير لدى(  البودرات و األطفال البان و الجافة الحلوى و الباستيليا و السكاكر حلوى

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 مسلم شارع - 11 رقم عمارة - 9 رقم الوحدة:  بجهة ، الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 اول الزقازيق- النحال - الحناوي - زيدان

  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة Trade In Solutions  اإلستيراد و العمومية للتوريدات سوليوشنز إن تريد -  5

 يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها  ،

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها

 بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها عن ، 9891 برقم 20210119 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

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

 الزقازيق- النحال - الحناوي - زيدان مسلم شارع - 11 رقم عمارة - 9 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك

 اول

   ،  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة - للتوريدات المتطورة الدولية -  6

 .بالداخل عماله توريد -1

 . عمومية توريدات -2

  عامة مقاوالت -3

 االعمال رجال خدمات تقديم -4

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 .بالداخل عماله توريد -1 عن ، 9826 برقم 20210104 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . عمومية توريدات -2



 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

  عامة مقاوالت -3

 االعمال رجال خدمات تقديم -4

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 ثان- العاشر الحي -1ب - 642  قطعة: :  بجهة ،.  القانون ألحكام

  72ق داخل االنشطه  ،  شركة   وشريكه حسين محمد محمد رفيق -  7

  ومفروشات ومنسوجه جاهزه مالبس لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه - 

 72 ق خارج االنشطه

 التصدير

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 قبل التنفيذية والئحته  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

  72ق داخل االنشطه عن ، 9837 برقم 20210105 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   تلك عن  الخارج النشاط

  ومفروشات ومنسوجه جاهزه مالبس لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه - 

 72 ق خارج االنشطه

 التصدير

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 قبل التنفيذية والئحته  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 من العاشر ثان - C8 الصناعيه المنطقه- 104 رقم القطعه - والثالث الثاني الدور:  بجهة ، تلك عن  الخارج النشاط

 - رمضان

 السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع المجاالت  ،  شركة   وشريكه حسين محمد محمد رفيق -  8

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع المجاالت عن ، 9837 برقم 20210105 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 - والثالث الثاني الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - رمضان من العاشر ثان - C8 الصناعيه المنطقه- 104 رقم القطعه

 والمطهرات الصناعية المنظفات إلنتاج مصنع وتشغيل اقامة-  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) pharma jack جاك فارما -  9

 وتعبئة وتغليف والعطور والمبيدات المعملية والكيماويات  التعقيم مواد و الصناعية والكيماويات التجميل ومستحضرات

   الغير لدي ماسبق كل تصنيع-.للغير والتصنيع سبق ما كل

 التجميل ومستحضرات والمطهرات الصناعية المنظفات مثل المختصة الجهات لدى الشركة مستحضرات تسجيل-3

 للغير والعطور والمبيدات الطبية والكيماويات الغذائية المكمالت و الصناعية والكيماويات والبيطرية البشرية واألدوية

 .الغير ولدى

 إلنتاج مصنع وتشغيل اقامة- عن ، 9940 برقم 20210126 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس   العامة التجارة-4

 المعملية والكيماويات  التعقيم مواد و الصناعية والكيماويات التجميل ومستحضرات والمطهرات الصناعية المنظفات

   الغير لدي ماسبق كل تصنيع-.للغير والتصنيع سبق ما كل وتعبئة وتغليف والعطور والمبيدات

 التجميل ومستحضرات والمطهرات الصناعية المنظفات مثل المختصة الجهات لدى الشركة مستحضرات تسجيل-3

 للغير والعطور والمبيدات الطبية والكيماويات الغذائية المكمالت و الصناعية والكيماويات والبيطرية البشرية واألدوية

 .الغير ولدى

 - -6أ غرب جنوب الصناعيه المنطقه 327 القطعه:  بجهة ، العامة التجارة-4

 انترلوك - اسمنتى طوب) البناء مواد لتصنيع مصنع يلوتشغ إقامة  ،  شركة   وشركاه سيداحمد محمد عطيه انس -  10

 ( متداخل

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

 . نشاطها



 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

 البناء مواد لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة عن ، 9879 برقم 20210117 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 ( متداخل انترلوك - اسمنتى طوب)

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

 - 2 الصفا نجوم -(أ) نموذج - ارضى دور - 8 الوحده:  بجهة ،.  نشاطها

   ،  شركة   شريكتها و سليمان هاشم علي ايمان -  11

 المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم أن على التجارية المراكز تشغيل و إقامة*  

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية

 : لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة*  

 . الغذائية المواد -

 . الهندسية اآلالت -

 . الكيميائية المواد -

 .الطبيه المستلزمات -

 .البالستيكية المنتجات -

 . الجاهزه المالبس و النسيج و الغزل -

   مالها ،رأس   خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار* 

 ممارسة يتم أن على التجارية المراكز تشغيل و إقامة*   عن ، 9854 برقم 20210110 فى ،قيدت 5000000.000

 الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط

 .مسبقا

 : لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة*  

 . الغذائية المواد -

 . الهندسية اآلالت -

 . الكيميائية المواد -

 .الطبيه المستلزمات -

 .البالستيكية المنتجات -

 . الجاهزه المالبس و النسيج و الغزل -

 - 3 رقم الوحدة:  بجهة ، خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار* 

 األولى المجاورة - األول الحي - 2 رقم عمارة - الثاني الدور

 .  القديم الوادي  ،  شركة   شريكتها و سليمان هاشم علي ايمان -  12

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 . السيارات تموين محطات تشغيل و إقامة -

 .السيارات صيانه و خدمه مركز تشغيل و إقامة -

 .المخابز إدارة و انشاء و إقامة -

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

2017. 

 .  القديم الوادي عن ، 9854 برقم 20210110 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   عدم

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 . السيارات تموين محطات تشغيل و إقامة -

 .السيارات صيانه و خدمه مركز تشغيل و إقامة -

 .المخابز إدارة و انشاء و إقامة -

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

2017. 

 األولى المجاورة - األول الحي - 2 رقم عمارة - الثاني الدور - 3 رقم الوحدة:  بجهة ، عدم

 الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع  ،  شركة   شريكتها و سليمان هاشم علي ايمان -  13

 . القانون بذات الواردة



 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

 قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط

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

 نشاطها

 االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عن ، 9854 برقم 20210110 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات

 قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط

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

 األولى المجاورة - األول الحي - 2 رقم عمارة - الثاني الدور - 3 رقم الوحدة:  بجهة ، نشاطها

 به مسموح هو ما لكل العامة التجارة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Royal.T التجارية والتوكيالت للتجارة تي رويال -  14

 قانونا

 العمومية التوريدات

 التجارية التوكيالت

 التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 قانونا به مسموح هو ما لكل العامة التجارة عن ، 9934 برقم 20210126

 العمومية التوريدات

 التجارية التوكيالت

 التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 منشية -اباظة احمد السيد ش 8: :  بجهة ، أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 الزقازيق-اباظة

 بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Royal.T التجارية والتوكيالت للتجارة تي رويال -  15

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك

 وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج عن ، 9934 برقم 20210126 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 الزقازيق-اباظة منشية -اباظة احمد السيد ش 8: :  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا  

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة   شريكه و العال عبد محمد السيد محمد -  16

 : التنفيذيه الئحته و 2017

 . منسوجة أقمشة و متنوعة جاهزة مالبس لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة

  

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 .التصدير

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

   مالها ،رأس   رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن ، 9916 برقم 20210124 فى ،قيدت 1000000.000

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة

 . منسوجة أقمشة و متنوعة جاهزة مالبس لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة

  



 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

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 .التصدير

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 الدور:  بجهة ، رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 عدا فيما. الشرقية - رمضان من العاشر - A6 غرب جنوب الصناعية المنطقة - 9 رقم القطعة - علوي الثاني و األول

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة

 .2017 لسنة 72  ،  شركة   شريكه و العال عبد محمد السيد محمد -  17

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط

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

 .نشاطها

 الرابعة المادة

 .2017 لسنة 72 عن ، 9916 برقم 20210124 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط

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

 .نشاطها

 من العاشر - A6 غرب جنوب الصناعية المنطقة - 9 رقم القطعة - علوي الثاني و األول الدور:  بجهة ، الرابعة المادة

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما. الشرقية - رمضان

 .مستلزماته و اآللي الحاسب أجهزة صيانة و شراء و بيع  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) IT Hat هات تى اى -  18

 .اآللي الحاسب شبكات و البيانات أمن أجهزة صيانة و تركيب -

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) اإلدارية االستشارات تقديم -

 نشطةال المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 ( .التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

 الحاسب أجهزة صيانة و شراء و بيع عن ، 9954 برقم 20210127 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   اعمال -

 .مستلزماته و اآللي

 .اآللي الحاسب شبكات و البيانات أمن أجهزة صيانة و تركيب -

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) اإلدارية االستشارات تقديم -

 النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 ( .التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

 - المقصود عبد مجمع - ب رقم عمارة - 2 رقم الوحدة:  بجهة ، اعمال -

 منسوجه اقمشه من الجاهزه المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  ،  شركة   وشريكه علي السيد صالح حسني -  19

 علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع عليها والطباعه وتريكو متنوعه

 اقامه عن ، 9890 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص

 القوانين احكام مراعاه مع عليها والطباعه وتريكو متنوعه منسوجه اقمشه من الجاهزه المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل

 االرضي الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح

 6أ غرب جنوب الصناعيه المنطقه- 61 القطعه- علوي واالول

 المكتبي االثاث لصناعه مصنع وتشغيل أقامه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Rovan Furniture لألثاث الروفان -  20

 الخشبيه الصناعات وجميع والمنزلي

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

  



 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

 المكتبي االثاث لصناعه مصنع وتشغيل أقامه عن ، 9851 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 الخشبيه الصناعات وجميع والمنزلي

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 -بلبيس مركز - االسماعيليه بساتين - الزمام خارج حوض - الصناعيه المنطقه - 2 رقم القطعه:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 المعادن وتشغيل وتشكيل الهندسيه للصناعات مصنع وتشغيل أقامه -  ،  شركة   وشريكه الكافي عبد مأمون -  21

 (واالستانلس الحديد وتشكيل والتنكات اليدويه االوناش)

 الهندسيه والخامات والشركات المصانع لمستلزمات والتجزئه الجمله تجاره

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

 .نشاطها

 الهندسيه للصناعات مصنع وتشغيل أقامه - عن ، 9910 برقم 20210121 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 (واالستانلس الحديد وتشكيل والتنكات اليدويه االوناش) المعادن وتشغيل وتشكيل

 الهندسيه والخامات والشركات المصانع لمستلزمات والتجزئه الجمله تجاره

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

 - االردنيه - اولي مرحله - مول البترا 12 الوحده:  بجهة ،. نشاطها

 اقامه -.الثابته المطاعم واداره وتشغيل اقامه - العموميه التوريدات  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)للتوريدات جروب ارزاق -  22

 الحصول بعد اال غرضها مزاوله في حق اي الشركة تاسيس الينشي -الورقيه العلب و االكواب لتصنيع مصنع وتشغيل

 مع الغرض لهذا المنظمة القوانين  باحكام اليخل وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص علي

 ويجوز. االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه

 100000.000   مالها ،رأس   التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها تكون ان للشركه

 وتشغيل اقامه -.الثابته المطاعم واداره وتشغيل اقامه - العموميه التوريدات عن ، 9917 برقم 20210124 فى ،قيدت

 علي الحصول بعد اال غرضها مزاوله في حق اي الشركة تاسيس الينشي -الورقيه العلب و االكواب لتصنيع مصنع

 مراعاه مع الغرض لهذا المنظمة القوانين  باحكام اليخل وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص

 للشركه ويجوز. االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام

 المنطقة -84 رقم قطعة:  بجهة ، التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحه لها تكون ان

 الجديدة الصالحية-صغيرة صناعات -الثانية الصناعية

 تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)للتوريدات جروب ارزاق -  23

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما. الخارج في او مصر في غرضها

 شبيهه اعماال تزاول عن ، 9917 برقم 20210124 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.   التنفذية والئحته القانون

 او السالفه الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما. الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد التي او باعمالها

 -الثانية الصناعية المنطقة -84 رقم قطعة:  بجهة ،.  التنفذية والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها

 الجديدة الصالحية-صغيرة صناعات

 األدوية)  توريد و توزيع و تجارة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Great Pharmacutical سيوتيكال فارما جرات -  24

 و االمصال و الطبية المستلزمات و المستحضرات و التجميل مستحضرات و االمصال و اللقاحات و البيطرية و البشرية

 و الطبية غير و الطبية الكيماويات و الغذائية المكمالت و أنواعها بجميع الطبية المحاليل و الطبية األجهزة و اللقاحات

 و الخاصة األغذية و الغذائية المنتجات و العطور و المبيدات و المطهرات و المنظفات و المعملية التعقيم مواد

   البودرات و السائلة األعالف إضافات و  العشبية المستحضرات و الغذاء سالمة هيئة و التغذية معهد مستحضرات

 و البشرية األدوية)  توريد و توزيع و تجارة - عن ، 9957 برقم 20210127 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس

 و اللقاحات و االمصال و الطبية المستلزمات و المستحضرات و التجميل مستحضرات و االمصال و اللقاحات و البيطرية

 التعقيم مواد و الطبية غير و الطبية الكيماويات و الغذائية المكمالت و أنواعها بجميع الطبية المحاليل و الطبية األجهزة

 معهد مستحضرات و الخاصة األغذية و الغذائية المنتجات و العطور و المبيدات و المطهرات و المنظفات و المعملية

 - 1 رقم الوحدة:  بجهة ، البودرات و السائلة األعالف إضافات و  العشبية المستحضرات و الغذاء سالمة هيئة و التغذية

 - العزيزيه - األعظم اإلمام شارع - 15 رقم عمارة - األول الدور

 (. البرمكسات و  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Great Pharmacutical سيوتيكال فارما جرات -  25



 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

 و اللقاحات و البيطرية و البشرية األدوية)  من لكال   المختصة الجهات لدى التسجيل إجراءات بإنهاء القيام -

 و الطبية األجهزة و اللقاحات و االمصال و الطبية المستلزمات و المستحضرات و التجميل مستحضرات و االمصال

 المنظفات و المعملية التعقيم مواد و الطبية غير و الطبية الكيماويات و الغذائية المكمالت و أنواعها بجميع الطبية المحاليل

 سالمة هيئة و التغذية معهد مستحضرات و الخاصة األغذية و الغذائية المنتجات و العطور و المبيدات و المطهرات و

 (. البرمكسات و عن ، 9957 برقم 20210127 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس   و الغذاء

 و اللقاحات و البيطرية و البشرية األدوية)  من لكال   المختصة الجهات لدى التسجيل إجراءات بإنهاء القيام -

 و الطبية األجهزة و اللقاحات و االمصال و الطبية المستلزمات و المستحضرات و التجميل مستحضرات و االمصال

 المنظفات و المعملية التعقيم مواد و الطبية غير و الطبية الكيماويات و الغذائية المكمالت و أنواعها بجميع الطبية المحاليل

 سالمة هيئة و التغذية معهد مستحضرات و الخاصة األغذية و الغذائية المنتجات و العطور و المبيدات و المطهرات و

 - العزيزيه - األعظم اإلمام شارع - 15 رقم عمارة - األول الدور - 1 رقم الوحدة:  بجهة ، و الغذاء

 إضافات و  العشبية المستحضرات  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Great Pharmacutical سيوتيكال فارما جرات -  26

 (. البرمكسات و البودرات و السائلة األعالف

 و التجميل مستحضرات و االمصال و اللقاحات و البيطرية و البشرية األدوية)  تغليف و تعبئة و تصنيع -

 و أنواعها بجميع الطبية المحاليل و الطبية األجهزة و اللقاحات و االمصال و الطبية المستلزمات و المستحضرات

 و المبيدات و المطهرات و المنظفات و المعملية التعقيم مواد و الطبية غير و الطبية الكيماويات و الغذائية المكمالت

 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس   و التغذية معهد مستحضرات و الخاصة األغذية و الغذائية المنتجات و العطور

 (. البرمكسات و البودرات و السائلة األعالف إضافات و  العشبية المستحضرات عن ، 9957 برقم 20210127

 و التجميل مستحضرات و االمصال و اللقاحات و البيطرية و البشرية األدوية)  تغليف و تعبئة و تصنيع -

 و أنواعها بجميع الطبية المحاليل و الطبية األجهزة و اللقاحات و االمصال و الطبية المستلزمات و المستحضرات

 و المبيدات و المطهرات و المنظفات و المعملية التعقيم مواد و الطبية غير و الطبية الكيماويات و الغذائية المكمالت

 - األول الدور - 1 رقم الوحدة:  بجهة ، و التغذية معهد مستحضرات و الخاصة األغذية و الغذائية المنتجات و العطور

 - العزيزيه - األعظم اإلمام شارع - 15 رقم عمارة

 المستحضرات و الغذاء سالمة هيئة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Great Pharmacutical سيوتيكال فارما جرات -  27

 . الغير لدى(  البرمكسات و البودرات و السائلة األعالف إضافات و  العشبية

 التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون  بأحكام االلتزام مع ، التجارية التوكيالت -

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

 .نشاطها

 و  العشبية المستحضرات و الغذاء سالمة هيئة عن ، 9957 برقم 20210127 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس  

 . الغير لدى(  البرمكسات و البودرات و السائلة األعالف إضافات

 التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون  بأحكام االلتزام مع ، التجارية التوكيالت -

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

 - العزيزيه - األعظم اإلمام شارع - 15 رقم عمارة - األول الدور - 1 رقم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها

   ،  شركة   شريكه و جوده علي كمال ايمن -  28

 المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم أن على التجارية المراكز تشغيل و إقامة*  

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية

 : لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة*  

 . الغذائية المواد -

 . الهندسية اآلالت -

 . الكيميائية المواد -

 .الطبيه المستلزمات -

 .البالستيكية المنتجات -

 . الجاهزه المالبس و النسيج و الغزل -

   مالها ،رأس   خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار* 

 ممارسة يتم أن على التجارية المراكز تشغيل و إقامة*   عن ، 9855 برقم 20210110 فى ،قيدت 5000000.000

 الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط

 .مسبقا

 : لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة*  



 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

 . الغذائية المواد -

 . الهندسية اآلالت -

 . الكيميائية المواد -

 .الطبيه المستلزمات -

 .البالستيكية المنتجات -

 . الجاهزه المالبس و النسيج و الغزل -

 -13 رقم الوحدة:  بجهة ، خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار* 

 - بدر مدينة - الثالث الحي - 5 رقم المجاورة -10 رقم عمارة

 .  القديم الوادي  ،  شركة   شريكه و جوده علي كمال ايمن -  29

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 . السيارات تموين محطات تشغيل و إقامة -

 .السيارات صيانه و خدمه مركز تشغيل و إقامة -

 .المخابز إدارة و انشاء و إقامة -

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

2017. 

 .  القديم الوادي عن ، 9855 برقم 20210110 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   عدم

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 . السيارات تموين محطات تشغيل و إقامة -

 .السيارات صيانه و خدمه مركز تشغيل و إقامة -

 .المخابز إدارة و انشاء و إقامة -

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

2017. 

 - بدر مدينة - الثالث الحي - 5 رقم المجاورة -10 رقم عمارة -13 رقم الوحدة:  بجهة ، عدم

 الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع  ،  شركة   شريكه و جوده علي كمال ايمن -  30

 . القانون بذات

 قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط

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

 .نشاطها

 االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عن ، 9855 برقم 20210110 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات

 قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط

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

 - بدر مدينة - الثالث الحي - 5 رقم المجاورة -10 رقم عمارة -13 رقم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها

   ،  شركة   شريكته و سويدان محمد رأفت محمد -  31

 . البالستيكية المنتجات  لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة*  

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 .العمومية التوريدات -

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

2017. 

 فى ،قيدت 750000.000   مالها ،رأس   الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 . البالستيكية المنتجات  لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة*   عن ، 9836 برقم 20210105



 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

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 .العمومية التوريدات -

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة زامالت عدم حالة

2017. 

 الصناعية المنطقة - viip.oرقم القطعة:  بجهة ، الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

C1 

 . القانون بذات  ،  شركة   شريكته و سويدان محمد رأفت محمد -  32

 قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط

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

 نشاطها

 . القانون بذات عن ، 9836 برقم 20210105 فى ،قيدت 750000.000   مالها ،رأس  

 قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط

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

 C1 الصناعية المنطقة - viip.oرقم القطعة:  بجهة ، نشاطها

 و الجاهزه المالبس و النسيج و الغزل لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) تكستايل فت رويال -  33

 . المفروشات

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 و الغزل لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة عن ، 9928 برقم 20210126 فى ،قيدت 9000000.000   مالها ،رأس  

 . المفروشات و الجاهزه المالبس و النسيج

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - 7 رقم المجاورة - 36 رقم عمارة - 1 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 في االستشارات تقديم "  ،  شركة.   المسئولية محدودة ذات واحد شخص شركة  المهارات لتنمية بناء -  34

 و عربي التعليمي التأسيس و السلوك تعديل و التربوي و األسري االرشاد و البشرية الموارد تنمية و البشرية التنمية مجال

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الثانوي حتى و KG من لغات

 النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 ،رأس   والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

 و البشرية التنمية مجال في االستشارات تقديم " عن ، 9929 برقم 20210126 فى ،قيدت 50000.000   مالها

 حتى و KG من لغات و عربي التعليمي التأسيس و السلوك تعديل و التربوي و األسري االرشاد و البشرية الموارد تنمية

 بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الثانوي

 مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة

 المجاورة - 17 رقم القطعة:  بجهة ، والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق

 - 22 رقم

 ( .التنفيذية  ،  شركة.   المسئولية محدودة ذات واحد شخص شركة  المهارات لتنمية بناء -  35

  

 و األسري االرشاد و البشرية الموارد تنمية و البشرية التنمية مجال في  متخصص مركز إدارة و إقامة و إنشاء "

 . الثانوي حتى و KG من لغات و عربي التعليمي التأسيس و السلوك تعديل و التربوي



 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

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

  القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

 ( .التنفيذية عن ، 9929 برقم 20210126 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

  

 و األسري االرشاد و البشرية الموارد تنمية و البشرية التنمية مجال في  متخصص مركز إدارة و إقامة و إنشاء "

 . الثانوي حتى و KG من لغات و عربي التعليمي التأسيس و السلوك تعديل و التربوي

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - 22 رقم المجاورة - 17 رقم القطعة:  بجهة ، القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

  Biotechnology For Pharmacutical Industries البيطرية و البشرية االدوية لتصنيع بيوتكنولوجي -  36

 و االمصال و اللقاحات و البيطرية و البشرية األدوية)  توريد و توزيع و تسويق و تجارة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)

 الطبية المحاليل و الطبية األجهزة و اللقاحات و االمصال و الطبية المستلزمات و المستحضرات و التجميل مستحضرات

 و المطهرات و المنظفات و المعملية التعقيم مواد و الطبية غير و الطبية الكيماويات و الغذائية المكمالت و أنواعها بجميع

 و الغذاء سالمة هيئة و التغذية معهد مستحضرات و الخاصة األغذية و الغذائية المنتجات و العطور و المبيدات

 ، 9959 برقم 20210127 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس   السائلة األعالف إضافات و  العشبية المستحضرات

 التجميل مستحضرات و االمصال و اللقاحات و البيطرية و البشرية األدوية)  توريد و توزيع و تسويق و تجارة - عن

 و أنواعها بجميع الطبية المحاليل و الطبية األجهزة و اللقاحات و االمصال و الطبية المستلزمات و المستحضرات و

 و المبيدات و المطهرات و المنظفات و المعملية التعقيم مواد و الطبية غير و الطبية الكيماويات و الغذائية المكمالت

 المستحضرات و الغذاء سالمة هيئة و التغذية معهد مستحضرات و الخاصة األغذية و الغذائية المنتجات و العطور

 - 48 رقم المجاورة - 74 رقم القطعة - األول الدور:  بجهة ، السائلة األعالف إضافات و  العشبية

 . اإلنتاج خطوط لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة  ،  شركة   شريكيه و البكار محمود هيثم -  37

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

 .نشاطها

 خطوط لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة عن ، 9878 برقم 20210117 فى ،قيدت 1500000.000   مالها ،رأس  

 . اإلنتاج

 باشرةلم الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 للصناعات الكينج مجمع - VIF رقم قطعة - 2 رقم جزء - أ عنبر - األرضي الدور - 74 رقم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها

 - B1 الصناعية المنطقة - الصغيرة

 72 ق داخل االنشطه  ،  شركة   وشريكه مهدي محمد ناجي ياسر -  38

 والهندسيه الكهربائيه للصناعات مصنع وتشغيل أقامه -

 والهندسيه الكهربائيه لألدوات والتجزئه الجمله تجاره

 72 ق خارج االنشطه

 العموميه والتوريدات العامه المقاوالت

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس   بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 72 ق داخل االنشطه عن ، 9892 برقم 20210119

 والهندسيه الكهربائيه للصناعات مصنع وتشغيل أقامه -

 والهندسيه الكهربائيه لألدوات والتجزئه الجمله تجاره

 72 ق خارج االنشطه

 العموميه والتوريدات العامه المقاوالت

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 - ج مجمع 103 رقم الصناعيه الورشه:  بجهة ، بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 - الجنوبيه بالمنطقه والمتوسطه الصغيره الصناعيه بالمجعات



 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

  الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته  2017 لسنة 72 رقم االستثمار  ،  شركة   وشريكه مهدي محمد ناجي ياسر -  39

 المجاالت تلك عن

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

 .نشاطها

 والئحته  2017 لسنة 72 رقم االستثمار عن ، 9892 برقم 20210119 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس  

 المجاالت تلك عن  الخارج النشاط قبل التنفيذية

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

 - الجنوبيه بالمنطقه والمتوسطه الصغيره الصناعيه بالمجعات - ج مجمع 103 رقم الصناعيه الورشه:  بجهة ،. نشاطها

   ،  شركة   محدودة مسئولية ذات شركة  الهندسية للصناعات ماتريكس راكس  -: -  40

 أحجام و مختلفة بأطوال استندات - مواسير - حديد قطاعات)  الهندسية للصناعات مصنع تشغيل و إقامة -

 ( . ماركت الهايبر و البنوك تجهيزات - حديد ذوي و خوص - مختلفة

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 1000000.000   مالها ،رأس   أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 مواسير - حديد قطاعات)  الهندسية للصناعات مصنع تشغيل و إقامة - عن ، 9838 برقم 20210105 فى ،قيدت

 ( . ماركت الهايبر و البنوك تجهيزات - حديد ذوي و خوص - مختلفة أحجام و مختلفة بأطوال استندات -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 الدور - 7 رقم الوحدة:  بجهة ، أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - المدينة مركز - الدولي الحجاز مركز - الثالث

 وذلك بها تلحقها أو تشتريها  ،  شركة   محدودة مسئولية ذات شركة  الهندسية للصناعات ماتريكس راكس  -: -  41

 . القانون ألحكام طبقا  

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها عن ، 9838 برقم 20210105 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 - المدينة مركز - الدولي الحجاز مركز - الثالث الدور - 7 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون

 : التنفيذية والئحته 72 قانون داخل االنشطة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  سمارت تيم نيو:  -  42

 .  والنسيج والغزل البالستيك انواع جميع لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه "

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار "

  التنفيذية والئحته 72 قانون قانون خارج االنشطة

 والموالت التجاريه المراكز وتاجير واداره وتشغيل اقامه "

 والئحته 2017 لسنة 72 االستثماررقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 داخل االنشطة عن ، 9933 برقم 20210126 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس   الخارج النشاط قبل التنفيذية

 : التنفيذية والئحته 72 قانون

 .  والنسيج والغزل البالستيك انواع جميع لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه "

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار "

  فيذيةالتن والئحته 72 قانون قانون خارج االنشطة

 والموالت التجاريه المراكز وتاجير واداره وتشغيل اقامه "

 والئحته 2017 لسنة 72 االستثماررقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 - الثانية المجاورة - السابع الحى - 65 رقم عقار - 4 رقم ادارى مكتب: :  بجهة ، الخارج النشاط قبل التنفيذية

 مالى ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلك عن  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  سمارت تيم نيو:  -  43

 والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل

 والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة

 . القانون بذات الواردة

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

 .نشاطها



 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

 بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلك عن عن ، 9933 برقم 20210126 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس  

 فى حقها يسقط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية حسابات

 االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع

 . القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

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

 - الثانية المجاورة - السابع الحى - 65 رقم عقار - 4 رقم ادارى مكتب: :  بجهة ،. نشاطها

 المجاالت  ،  شركة   وشريكيه سليمان الرحمن عبد احمد اسماعيل -  44

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

 .نشاطها

 المجاالت عن ، 9956 برقم 20210127 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

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

 والمتوسطه الصغيره الصناعيه بالمجمعات مليون 6 منطقه - ج113 رقم القطعه الصناعيه الورشه:  بجهة ،. نشاطها

 -الجنوبيه بالمنطقه

  72 ق داخل االنشطه  -  ،  شركة   وشريكيه سليمان الرحمن عبد احمد اسماعيل -  45

  المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل قامه

 72 ق خارج االنشطه

 العموميه التوريدات

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط رطالش بهذا الشركة

 قبل التنفيذية والئحته  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 ق داخل االنشطه  - عن ، 9956 برقم 20210127 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   تلك عن  الخارج النشاط

72  

  المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل قامه

 72 ق خارج االنشطه

 العموميه التوريدات

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 قبل التنفيذية والئحته  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 الصغيره الصناعيه بالمجمعات مليون 6 منطقه - ج113 رقم القطعه الصناعيه الورشه:  بجهة ، تلك عن  الخارج النشاط

 -الجنوبيه بالمنطقه والمتوسطه

 : لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الغذائية المواد لتصنيع العربية الشرقية -  46

 .المعسل و الدخان                  

  الغذائية المواد                  

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الهندسية االستشارات تقديم -

 النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 ( .التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

 تشغيل و إقامة - عن ، 9946 برقم 20210127 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   الدراسات إعداد -

 : لتصنيع مصنع

 .المعسل و الدخان                  

  الغذائية المواد                  

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الهندسية االستشارات تقديم -

 النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 ( .التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها نصوصالم المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

 - العاشر بلبيس طريق - الصناعية فدان 72 منطقة - 76 رقم القطعة:  بجهة ، الدراسات إعداد -

   ،  شركة   وشريكتها علي فرج ابتهال -  47

  - الشركة غرض



 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

 2017 لسنة 72 ق  داخل

   المنزليه واألجهزة األدوات وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة

     72 ق خارج

 . الغير لدي المنزليه واألجهزة األدوات لتصنيع  

 .              حده علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات افراد الشركة وعلي

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

 .نشاطها

  - الشركة غرض عن ، 9850 برقم 20210106 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 2017 لسنة 72 ق  داخل

   المنزليه واألجهزة األدوات وتجميع لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة

     72 ق خارج

 . الغير لدي المنزليه واألجهزة األدوات لتصنيع  

 .              حده علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات افراد الشركة وعلي

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

 - 72 مجاورة - 1 هـ/75 رقم قطعة - االرضي الدور:  بجهة ،. نشاطها

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة   شريكه و احمد الرحيم عبد جمال على -  48

 : التنفيذيه الئحته و 2017

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .العامة المقاوالت -

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على -

 20210105 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن ، 9830 برقم

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص االتالمج عن الخارج النشاط

 .العامة المقاوالت -

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على -

 رقم المجاورة - 9 رقم عمارة - 8 رقم الوحدة: :   بجهة ، حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017

 النرجس نموذج - 62

 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في  ،  شركة   شريكه و احمد الرحيم عبد جمال على -  49

 .2017 لسنة

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 . المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل

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

 .نشاطها

 بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في عن ، 9830 برقم 20210105 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 . المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل

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

 النرجس نموذج - 62 رقم المجاورة - 9 رقم عمارة - 8 رقم الوحدة: :   بجهة ،. نشاطها

 واالسمدة المستلزمات تجارة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) The green gold الزراعية للمشروعات جولد ذاجرين -  50

 الزراعية والمبيدات

 والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح



 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

 والتصدير االستيراد التجارية التوكيالت

 في 1982 لسنة 120 رقم القانون و المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع

 1982 لسنة 121 القانون احكام بعض بتعديل 2017 لسنة 7 رقم القانون وعلى التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 واالسمدة المستلزمات تجارة عن ، 9924 برقم 20210125 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   ويجوز

 الزراعية والمبيدات

 والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح

 والتصدير االستيراد التجارية التوكيالت

 في 1982 لسنة 120 رقم القانون و المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع

 1982 لسنة 121 القانون احكام بعض بتعديل 2017 لسنة 7 رقم القانون وعلى التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 - 37 مجاورة - 76 رقم قطعة - 1 شقة:  بجهة ، ويجوز

 من وجه بأي تشترك أن للشركة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) The green gold الزراعية للمشروعات جولد ذاجرين -  51

 في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج

  

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة عن ، 9924 برقم 20210125 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات

 - 76 رقم قطعة - 1 شقة:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما

 - 37 مجاورة

 مصنع وتشغيل إقامة "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  الورقية االكواب وطباعة لصناعة االمريكية المصرية -  52

  الورقية االكواب طباعة و لصناعة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

  

 و لصناعة مصنع وتشغيل إقامة " عن ، 9964 برقم 20210127 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

  الورقية االكواب طباعة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 --بلبيس - الزوامل -االسماعلية بساتين الصناعية المنطقة- العاشرة المنطقة 13 مسلسل قطعة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ،  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) البالستيك و الكرتون عبوات لتصنيع باك سالم -  53

 . األنشطة هذه لممارسة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام



 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

 الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، عن ، 9958 برقم 20210127 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 فيما. الشرقية - رمضان من العاشر- الثالثة الصناعية المنطقة  - بالروبيكي - 400 رقم القطعة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

 عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) البالستيك و الكرتون عبوات لتصنيع باك سالم -  54

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون

 مستلزمات و الورقية األكواب و أنواعها بكافة البالستيك و الكرتون عبوات طباعة و لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة

 .التغليف و التعبئة

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 التصدير

 0 التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون  بأحكام األلتزام مع التجارية التوكيالت

 ، 9958 برقم 20210127 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   مركز و مستقلة مالية تحسابا إفراد الشركة على

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن

 مستلزمات و الورقية األكواب و أنواعها بكافة البالستيك و الكرتون عبوات طباعة و لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة

 .التغليف و التعبئة

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 التصدير

 0 التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون  بأحكام األلتزام مع التجارية التوكيالت

- الثالثة الصناعية المنطقة  - بالروبيكي - 400 رقم القطعة:  بجهة ، مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما. الشرقية - رمضان من العاشر

 االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) البالستيك و الكرتون عبوات لتصنيع باك سالم -  55

 بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 20210127 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي عن ، 9958 برقم

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 المنطقة  - بالروبيكي - 400 رقم القطعة:  بجهة ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما. الشرقية - رمضان من العاشر- الثالثة الصناعية

 ستيل االستانلس المواسير ألنتاج مصنع وتشغيل أقامه  ،  شركة   وشريكيه ابراهيم السيد عبدهللا محمد -  56

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

 .نشاطها

 المواسير ألنتاج مصنع وتشغيل أقامه عن ، 9893 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 ستيل االستانلس

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

 - c2 الصغيره الصناعات مجمع - أ نموذج أ عنبر - 21.20 رقم وحده:  بجهة ،. نشاطها

 تكميلية وصناعات الكهربائية للصناعات مصنع وتشغيل أقامه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  المتطورة للصناعات إدراك -  57

 . انواعها بكافة الكهربائية اللوحات جميع وصناعة والبالستيكية والهندسية المعدنية للصناعات ومغذية

  



 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

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 الكهربائية للصناعات مصنع وتشغيل أقامه عن ، 9820 برقم 20210103 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 . انواعها بكافة الكهربائية اللوحات جميع وصناعة والبالستيكية والهندسية المعدنية للصناعات ومغذية تكميلية وصناعات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 -  C2 الصغيرة الصناعات مجمع - ب نموذج - ل عنبر - 23 رقم الصناعية الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 - الشركة غرض  ،  شركة   شريكيه و زرنجي القادر عبد -  58

 و للمعادن المنشار سالح لحام و تقطيع و المعدنية غير و المعدنية للخامات القطع أدوات لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة

 .لوازمها و األخشاب

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

 .نشاطها

 - الشركة غرض عن ، 9926 برقم 20210125 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 و للمعادن المنشار سالح لحام و تقطيع و المعدنية غير و المعدنية للخامات القطع أدوات لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة

 .لوازمها و األخشاب

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

 - C2 الصناعية بالمنطقة -(  ج)  نموذج -(  ج)  عنبر - 1 رقم الصناعية الوحدة-الثاني الدور:  بجهة ،. نشاطها

  1982 لسنة 121 القانون احكام بعض بتعديل 2017 لسنة 7  ،  شركة   وشريكته محمد عبدهللا ابراهيم خالد:  -  59

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ، العامة المقاوالت -

  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 القانون احكام بعض بتعديل 2017 لسنة 7 عن ، 9936 برقم 20210126 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

  1982 لسنة 121

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ، العامة المقاوالت -

 الصالحية - صغيرة صناعات الثانية الصناعية المنطقة - 14 رقم القطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 الجديدة

   ،  شركة   وشريكته محمد عبدهللا ابراهيم خالد:  -  60

 : التنفيذية والئحته 72 قانون داخل االنشطة

 ومواد الورقية والصناعات الكرتون وتصنيع الطبية والمستلزمات الغذائية للصناعات مصنع وتشغيل اقامة "

 .المعادن وتشغيل وتشكيل والتغليف التعبئة

 واالسمدة والتغليف التعبئة ومواد والكرتون الطبية والمستلزمات الغذائية للمواد والتجزئة الجملة تجارة "

 . والمبيدات

 : التنفيذية والئحته 72 قانون خارج االنشطة

 وعلى المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع ، والتصدير االستيراد -

 72 قانون داخل االنشطة عن ، 9936 برقم 20210126 فى دت،قي 2000000.000   مالها ،رأس   رقم القانون

 : التنفيذية والئحته

 ومواد الورقية والصناعات الكرتون وتصنيع الطبية والمستلزمات الغذائية للصناعات مصنع وتشغيل اقامة "

 .المعادن وتشغيل وتشكيل والتغليف التعبئة

 واالسمدة والتغليف التعبئة ومواد والكرتون الطبية والمستلزمات الغذائية للمواد والتجزئة الجملة تجارة "

 . والمبيدات

 : التنفيذية والئحته 72 قانون خارج االنشطة



 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

 وعلى المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع ، والتصدير االستيراد -

 الجديدة الصالحية - صغيرة صناعات الثانية الصناعية المنطقة - 14 رقم القطعة:  بجهة ، رقم القانون

 المجاالت تلك عن  الخارج النشاط قبل  ،  شركة   وشريكه حسين علي حسن -  61

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

 .نشاطها

 المجاالت تلك عن  الخارج النشاط قبل عن ، 9955 برقم 20210127 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

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

 - االردنيه - أولي مرحله - مول البترا 12 وحده:  بجهة ،. نشاطها

 72 ق داخل االنشطه  ،  شركة   وشريكه حسين علي حسن -  62

  الغذائيه والمواد الصناعيه والمنتجات الزراعيه والحاصالت للبضائع والتجزئه الجمله تجاره

 72 ق خارج االنشطه

 التصدير

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

   التنفيذية والئحته  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 72 ق داخل االنشطه عن ، 9955 برقم 20210127 فى دت،قي 300000.000   مالها ،رأس

  الغذائيه والمواد الصناعيه والمنتجات الزراعيه والحاصالت للبضائع والتجزئه الجمله تجاره

 72 ق خارج االنشطه

 التصدير

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 ، التنفيذية والئحته  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 - االردنيه - أولي مرحله - مول البترا 12 وحده:  بجهة

 . المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل  ،  شركة   شريكيه و  عثمان الحميد عبد فؤاد طارق -  63

 2003 لسنه 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزارة بقرار ورد ما مراعاه مع

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

 .نشاطها

 . المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل عن ، 9962 برقم 20210127 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 2003 لسنه 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزارة بقرار ورد ما مراعاه مع

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

 - 2 رقم مرحلة مول بترا -  علوي األول الدور - 25  رقم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها

 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة   شريكيه و  عثمان الحميد عبد فؤاد طارق -  64

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة

 أن على(  األنتركم و السنتراالت و المراقبة كاميرات و الحريق خطوط و لمعدات)  من لكال   التجزئة و الجملة تجارة -

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم

 .مسبقا الهيئة موافقة

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 9962 برقم 20210127 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   الحريق خطوط و معدات تركيب و توريد -

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن ،

 أن على(  األنتركم و السنتراالت و المراقبة كاميرات و الحريق خطوط و لمعدات)  من لكال   التجزئة و الجملة تجارة -

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم

 .مسبقا الهيئة موافقة

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 مرحلة مول بترا -  علوي األول الدور - 25  رقم الوحدة:  بجهة ، الحريق خطوط و معدات تركيب و توريد -

 - 2 رقم

 . األنتركم و السنتراالت و المراقبة كاميرات و  ،  شركة   شريكيه و  عثمان الحميد عبد فؤاد طارق -  65



 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

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على -

 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017

 .2017 لسنة 72

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم -

   التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 . األنتركم و السنتراالت و المراقبة كاميرات و عن ، 9962 برقم 20210127 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على -

 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017

 .2017 لسنة 72

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 - 2 رقم مرحلة مول بترا -  علوي األول الدور - 25  رقم الوحدة:  بجهة ،

 وااللكترونيه الكهربائيه االدوات وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه   ،  شركة   وشريكيه فرج السيد فرج -  66

  منها البالستيكيه االجزاء وتصنيع

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

 .نشاطها

 االدوات وانتاج لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه عن ، 9861 برقم 20210111 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

  منها البالستيكيه االجزاء وتصنيع وااللكترونيه الكهربائيه

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

 -A4 الصناعيه المنطقه - 80 رقم القطعه:  بجهة ،. نشاطها

 المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  -  ،  شركة   محدودة مسئولية ذات شركة Horizon tex تكس هورايزون -  67

 .الجاهزة

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  - عن ، 9876 برقم 20210114 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 .الجاهزة

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 هورايون مدارس بجوار السالم قريه - عبدربو حسن عاطف ملك منزل - األول الدور:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 . بالداخل العمالة توريد -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Just Fast للتوريدات فاست چاست -  68

 .العمومية التوريدات -

 .الكمبيوتر توريدات -

 .األعمال رجال خدمات -

 العامة المقاوالت -

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 . بالداخل العمالة توريد - عن ، 9817 برقم 20210103 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 .العمومية التوريدات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .الكمبيوتر توريدات -

 .األعمال رجال خدمات -

 العامة المقاوالت -

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - األردنية - المقصود عبد مجمع - 5 رقم عمارة - 16 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 توزيع و تجارة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Pro Care الغذائية المكمالت و التجميل لمستحضرات كير برو:  -  69

 الحشرية المبيدات و الكيماويات و المطهرات و الطبية المستلزمات و الغذائية المكمالت و التجميل مستحضرات توريد و

 .الطبية المالبس و الطبية الكمامات و

 و الكيماويات و المطهرات و الطبية المستلزمات و الغذائية المكمالت و التجميل مستحضرات)  تصنيع -

 .الغير لدى(  الطبية المالبس و الطبية الكمامات و الحشرية المبيدات

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

 .نشاطها

 توريد و توزيع و تجارة - عن ، 9841 برقم 20210105 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 و الحشرية المبيدات و الكيماويات و المطهرات و الطبية المستلزمات و الغذائية المكمالت و التجميل مستحضرات

 .الطبية المالبس و الطبية الكمامات

 و الكيماويات و المطهرات و الطبية المستلزمات و الغذائية المكمالت و التجميل مستحضرات)  تصنيع -

 .الغير لدى(  الطبية المالبس و الطبية الكمامات و الحشرية المبيدات

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

 المحافظة مبنى أمام - زغلول سعد شارع - زكى على برج - األول الدور:  بجهة ،. نشاطها

 72 ق داخل االنشطه  ،  شركة   وشريكته ابراهيم علي محمود علي -  70

  أنواعها بجميع الغذائيه المواد وتغليف لتعبئه مصنع وتشغيل اقامه

  والعصائر والمشروبات الغذائيه للمواد والتجزئه الجمله تجاره

 72 ق خارج االنشطه

 التصدير

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 72 ق داخل االنشطه عن ، 9847 برقم 20210106

  أنواعها بجميع الغذائيه المواد وتغليف لتعبئه مصنع لوتشغي اقامه

  والعصائر والمشروبات الغذائيه للمواد والتجزئه الجمله تجاره

 72 ق خارج االنشطه

 التصدير

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 الحي - 334 ع - 15 الوحده:  بجهة ، االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 -  عشر السادس

 عن  الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته  2017 لسنة 72 رقم  ،  شركة   وشريكته ابراهيم علي محمود علي -  71

 المجاالت تلك

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

 .نشاطها

 قبل التنفيذية والئحته  2017 لسنة 72 رقم عن ، 9847 برقم 20210106 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 المجاالت تلك عن  الخارج النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 -  عشر السادس الحي - 334 ع - 15 الوحده:  بجهة ،. نشاطها

 الجدوى دراسات و االقتصادية و الفنية البحوث و  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الغذائية المواد لتصنيع العربية الشرقية -  72

 بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)

 االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة

 ( .التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية

  -: ومنها الصحراوية، أو البور األراضي واستزراع استصالح   -

 برقم 20210127 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح ( أ)

 وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الجدوى دراسات و االقتصادية و الفنية البحوث و عن ، 9946

 االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات

 قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن يةالمال

 ( .التنفيذية والئحته المال رأس سوق

  -: ومنها الصحراوية، أو البور األراضي واستزراع استصالح   -

 طريق - الصناعية فدان 72 منطقة - 76 رقم القطعة:  بجهة ، األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح ( أ)

 - العاشر بلبيس

 . لالستزراع قابلة تجعلها التي  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الغذائية المواد لتصنيع العربية الشرقية -  73

 . المستصلحة األراضي استزراع ( ب)

 الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين في ويشترط

 .                 الغمر بطريق الري وليس االستزراع في

 .العمومية التوريدات -

 . التصدير -

 .العامة التجارة -

 .العامة المقاوالت -

 0 التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون  بأحكام االلتزام مع التجارية التوكيالت -

 20210127 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة -

 . لالستزراع قابلة تجعلها التي عن ، 9946 برقم

 . المستصلحة األراضي استزراع ( ب)

 الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين في ويشترط

 .                 الغمر بطريق الري وليس االستزراع في

 .العمومية التوريدات -

 . التصدير -

 .العامة التجارة -

 .العامة المقاوالت -

 0 التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون  بأحكام االلتزام مع التجارية التوكيالت -

 - الصناعية فدان 72 منطقة - 76 رقم القطعة:  بجهة ، الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة -

 - العاشر بلبيس طريق

 و( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الغذائية المواد لتصنيع العربية الشرقية -  74

 . اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع تقديم

 . السيارات معارض تشغيل و إقامة -

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

 .نشاطها

( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم عن ، 9946 برقم 20210127 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع تقديم و

 . السيارات معارض تشغيل و إقامة -

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

 - العاشر بلبيس طريق - الصناعية فدان 72 منطقة - 76 رقم القطعة:  بجهة ،. نشاطها

 قانونا به مسموح هو ما لكل العامة التجارة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) والتصدير للتجارة المتحدة السما -  75



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التصدير

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

  

 قانونا به مسموح هو ما لكل العامة التجارة - عن ، 9951 برقم 20210127 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 التصدير

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 -42 مجاورة -36 رقم قطعة-1 شقة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 ومفروشات المالبس وصباغه ونسيج غزل لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه  ،  شركة(   م.م..ذ.ش) تكستايل بلو -  76

 وأقمشه

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 ونسيج غزل لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه عن ، 9948 برقم 20210127 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 وأقمشه ومفروشات المالبس وصباغه

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - 1 شقه- 7 المجاوره - 36/1 رقم القطعه:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل 2017 لسنة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش.  )االخشاب لتشكيل الفتح -  77

  االنشطة لهذه التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 ألحكام طبقا بأعمالها مابهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 القانون

 تلك عن الخارج النشاط قبل 2017 لسنة عن ، 9949 برقم 20210127 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 المجاالت

  االنشطة لهذه التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 ألحكام طبقا بأعمالها مابهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز

 . غرب العاشر الحي ، ا ب رقم قطاع ، 367 قطعة:  بجهة ، القانون

 خشبية وايدي الخشبية المشابك لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش.  )االخشاب لتشكيل الفتح -  78

  للمقشات

 والتوزيع العامة والتجارة

 عدم حالة في و 2017 االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي ومركز مستقلة مالية حسابات افراد الشركة علي

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الخاصة والحوافز بلمزايا التمتع ف حقها يسقط الشرط بهذا للشركة التزام

 النشاط ممارسة الشركة علي القانون بذات بقانون الواردة والحوافز بلضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم.

 ، 9949 برقم 20210127 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   72 رقم بقانون عليها المنصوص بلمجاالت الوارد

  للمقشات خشبية وايدي الخشبية المشابك لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والتوزيع العامة والتجارة

 عدم حالة في و 2017 االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي ومركز تقلةمس مالية حسابات افراد الشركة علي

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الخاصة والحوافز بلمزايا التمتع ف حقها يسقط الشرط بهذا للشركة التزام

 النشاط ممارسة الشركة علي القانون بذات بقانون الواردة والحوافز بلضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم.

 . غرب العاشر الحي ، ا ب رقم قطاع ، 367 قطعة:  بجهة ، 72 رقم بقانون عليها المنصوص بلمجاالت الوارد

 و النسيج و الغزل لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة -  ،  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة STITCH إستيتش -  79

 .التطريز و الصبغة و التجهيز و الطباعة

 الالنسيج)  منسوجة الغير األقمشة و منسوج الغير النسيج من المنتجات جميع لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة -

 ( . بأنواعه

 .المنتجات تغليف و لتعبئة مصنع تشغيل و إقامة -

 الستائر - الجراحيه العباءات - الطبية المستلزمات - الكمامات - الشنط)  من لكال   التجزئة و الجملة تجارة - -

 ،رأس   الحذاء أغطية - القفازات - الطبي التغليف مستلزمات و الرأس غطاء - الجراحيه الكمامات - االغطيه - الجراحيه

 و النسيج و الغزل لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة - عن ، 9857 برقم 20210110 فى ،قيدت 1000000.000   مالها

 .التطريز و الصبغة و التجهيز و الطباعة

 الالنسيج)  منسوجة الغير األقمشة و منسوج الغير النسيج من المنتجات جميع لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة -

 ( . بأنواعه

 .المنتجات تغليف و لتعبئة مصنع تشغيل و إقامة -

 الستائر - الجراحيه العباءات - الطبية المستلزمات - الكمامات - الشنط)  من لكال   التجزئة و الجملة تجارة - -

 بجهة ، الحذاء أغطية - القفازات - الطبي التغليف مستلزمات و الرأس غطاء - الجراحيه الكمامات - االغطيه - الجراحيه

 - فدان 800 الصناعية المنطقة - 385 رقم القطعة: : 

 مرشحات"  المرشحات - اللصقات - الحمام مناديل -  ،  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة STITCH إستيتش -  80

 الفوط - األطفال حفاضات - العوازل و الشفط أكياس - الماء و القهوة و الشاي أكياس -" الهواء و الزيت و البنزين

 الجدران تلبيسة - السيارات مكونات - الخيش شنط - شاملة التسوق أكياس - المكاتب ستائر - السجاد دعامات - الصحيه

 المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم أن على(   الصوتي العزل مواد - المفروشات و المراتب و الوسائد و

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية

 - اللصقات - الحمام مناديل - عن ، 9857 برقم 20210110 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   وذلك

 حفاضات - العوازل و الشفط أكياس - الماء و القهوة و الشاي أكياس -" الهواء و الزيت و البنزين مرشحات"  المرشحات

 - السيارات مكونات - الخيش شنط - شاملة التسوق أكياس - المكاتب ستائر - السجاد دعامات - الصحيه الفوط - األطفال

 و المدن داخل النشاط ممارسة يتم أن على(   الصوتي العزل مواد - المفروشات و المراتب و الوسائد و لجدرانا تلبيسة

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات

 - فدان 800 الصناعية المنطقة - 385 رقم القطعة: :  بجهة ، وذلك

 والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون  ،  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة STITCH إستيتش -  81

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون عن ، 9857 برقم 20210110 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - فدان 800 الصناعية المنطقة - 385 رقم القطعة: :  بجهة ،.  القانون ألحكام

 والخارج بالداخل للعمل المصريه العماله الحاق  ،  شركة(    م ذ ش) المصريه العماله اللحاق السور -  82

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

 .نشاطها

 بالداخل للعمل المصريه العماله الحاق عن ، 9867 برقم 20210112 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 والخارج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 الزقازيق قسم - حسين محمد كفر- الطباخ/ ش- عبدالغني احمد سناء ملك منزل- الرابع الدور:  بجهة ،. نشاطها

 المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة   محدودة مسئولية ذات شركة K.I التجارة و للصناعات خامات -  83

 :  التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها

 تقطيع و الالصقة الشرائط و البالستيكية العبوات التغليف و التعبئة مواد لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة -

 .السولوتيب

 ممارسة يتم أن على(   السولوتيب - الالصقة الشرائط - البالستيك خامات)  من لكال   التجزئة و الجملة تجارة - -

 الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط

 .مسبقا

 الوارد النشاط عن ، 9829 برقم 20210105 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   المجاالت عن الخارج النشاط

 :  التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

 تقطيع و الالصقة الشرائط و البالستيكية العبوات التغليف و التعبئة مواد لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة -

 .السولوتيب

 ممارسة يتم أن على(   السولوتيب - الالصقة الشرائط - البالستيك خامات)  من لكال   التجزئة و الجملة تجارة - -

 الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط

 .مسبقا

 8 رقم المجاورة - 59 رقم فيال - الثالث الدور:  بجهة ، المجاالت عن الخارج النشاط

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص  ،  شركة   محدودة مسئولية ذات شركة K.I التجارة و للصناعات خامات -  84

 : التنفيذيه الئحته و 2017

 .التصدير -

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على -

 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017

 .2017 لسنة 72

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 200000.000   مالها ،رأس   رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص عن ، 9829 برقم 20210105 فى ،قيدت

 .التصدير -

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على -

 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017

 .2017 لسنة 72

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 رقم فيال - الثالث الدور:  بجهة ، رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 8 رقم المجاورة - 59

 قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72  ،  شركة   محدودة مسئولية ذات شركة K.I التجارة و للصناعات خامات -  85

 . المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 عن ، 9829 برقم 20210105 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 . المجاالت تلك عن الخارج

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 8 رقم المجاورة - 59 رقم فيال - الثالث الدور:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) IT Hat هات تى اى -  86

 . انواعها بمختلف

 - عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونيه المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وتطوير انتاج اعمال -

 . وبيانات وصوره صوت من المختلفه بصوره االلكترونى المحتوى انتاج

 . االلكترونيه وبالوسائل الحاسبات على البيانات ادخال -

  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال -

 . عليها والتدريب وتشغيلها المدمجه النظم وتطوير انتاج -

 التوصيف عن ، 9954 برقم 20210127 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   والتصميم التوصيف اعمال -

 . انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل

 - عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونيه المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وتطوير انتاج اعمال -

 . وبيانات وصوره صوت من المختلفه بصوره االلكترونى المحتوى انتاج

 . االلكترونيه وبالوسائل الحاسبات على البيانات ادخال -

  انواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال -

 . عليها والتدريب وتشغيلها المدمجه النظم وتطوير انتاج -

 - المقصود عبد مجمع - ب رقم عمارة - 2 رقم الوحدة:  بجهة ، والتصميم التوصيف اعمال -

 . البيانات وتداول نقل لشبكات  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) IT Hat هات تى اى -  87

 . البيانات تداول و شبكات اداره و تنفيذ -

 الجهات من ترخيص على الحصول بعد المضافه القيمه خدمات وتقديم البيانات و والصوره الصوت نقل شبكات اقامه -

 . المحمول الهاتف شبكات ذلك يشمل و بها المعمول للقوانين وفقا المعنيه

 على الحصول بعد الصناعيه االقمار و والالسلكيه السلكيه االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل اداره و اقامه - 

 . بها المعمول للقوانين وفقا   المعنيه الجهات من ترخيص

 برقم 20210127 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز واداره انشاء -

 . البيانات وتداول نقل لشبكات عن ، 9954

 . البيانات تداول و شبكات اداره و تنفيذ -

 الجهات من ترخيص على الحصول بعد المضافه القيمه خدمات وتقديم البيانات و والصوره الصوت نقل شبكات اقامه -

 . المحمول الهاتف شبكات ذلك يشمل و بها المعمول للقوانين وفقا المعنيه

 على الحصول بعد الصناعيه االقمار و والالسلكيه السلكيه االتصاالت وشبكات محطات وصيانه وتشغيل اداره و اقامه - 

 . بها المعمول للقوانين وفقا   المعنيه الجهات من ترخيص

 - المقصود عبد مجمع - ب رقم عمارة - 2 رقم الوحدة:  بجهة ، ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز واداره انشاء -

 .المعلومات تكنولوجيا نقل  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) IT Hat هات تى اى -  88

 . الشبكات و المعلومات مراكز إدارة و إنشاء و خدمات تقديم -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك 

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 .المعلومات تكنولوجيا نقل عن ، 9954 برقم 20210127 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . الشبكات و المعلومات مراكز إدارة و إنشاء و خدمات تقديم -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك 

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - المقصود عبد مجمع - ب رقم عمارة - 2 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التوريدات -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) East Resources  التصدير و العمومية للتوريدات الشرق موارد -  89

 .العمومية

 . التصدير -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 .العمومية التوريدات - عن ، 9945 برقم 20210127 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 . التصدير -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - األردنية - الجوهرة مول - 415 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 .   المتنوعة البالستيكية للصناعات مصنع وتشغيل أقامه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) بالست ايجيكو -  90

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 البالستيكية للصناعات مصنع وتشغيل أقامه عن ، 9966 برقم 20210131 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 .   المتنوعة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - 2 شقة - 7 المجاورة - 36 رقم القطعة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 قانونا به مسموح هو ما لكل العامة التجارة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) والتوزيع للتجارة هيربيا -  91

 التصدير

 التجارية التوكيالت

 التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع

 الغير لدي الغذائية المواد وتغليف تعبئة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 عن ، 9931 برقم 20210126 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 قانونا به مسموح هو ما لكل العامة التجارة

 التصدير

 التجارية التوكيالت

 التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع

 الغير لدي الغذائية المواد وتغليف تعبئة

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ذهه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 حماد ابو طريق  الزراعة ميدان امتداد  الروقي برج 11  شقة:  بجهة ، أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 ثان الزقازيق

 بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) والتوزيع للتجارة هيربيا -  92

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك

  

 أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في عن ، 9931 برقم 20210126 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 حماد ابو طريق  الزراعة ميدان امتداد  الروقي برج 11  شقة:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 ثان الزقازيق

 والصباغة والنسيج الغزل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -  ،  شركة   وشركاه شحاته ناشد شحاته ناشد -  93

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع ،. الجاهزة والمالبس والتجهيز والطباعة

 عن ، 9943 برقم 20210126 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 مراعاة مع ،. الجاهزة والمالبس والتجهيز والطباعة والصباغة والنسيج الغزل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات ائحواللو القوانين أحكام

 - فدان 800 الصناعية المنطقة - 615/3 رقم القطعة: 

 و البشرية األدوية)  توريد و توزيع و تجارة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Care Tech Egypt  إيجيبت تيك كير -  94

 الطبية األجهزة و المستلزمات - الغذائية المكمالت -  التغليف و التعبئة مواد - الكيماويات - الدوائية الخامات و البيطرية

 المنتجات - األطفال البان - المطهرات - الطبية المحاليل - التربة مخصبات - التجميل مستحضرات - المعامل أجهزة -

 ( . الحشرية المبيدات - الورقية

 التعبئة مواد - الكيماويات - الدوائية الخامات و البيطرية و البشرية األدوية)  من لكال   تغليف و تعبئة و تصنيع -

- عن ، 9825 برقم 20210103 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس   المستلزمات - الغذائية المكمالت -  التغليف و

  التغليف و التعبئة مواد - الكيماويات - الدوائية الخامات و البيطرية و البشرية األدوية)  توريد و توزيع و تجارة 

 - التربة مخصبات - التجميل مستحضرات - المعامل أجهزة - الطبية األجهزة و المستلزمات - الغذائية المكمالت -

 ( . الحشرية المبيدات - الورقية المنتجات - األطفال البان - المطهرات - الطبية المحاليل

 التعبئة مواد - الكيماويات - الدوائية الخامات و البيطرية و البشرية األدوية)  من لكال   تغليف و تعبئة و تصنيع -

 الزراعة ميدان -(  األول البرج)  الشرقية أبراج - 13 رقم الوحدة:  بجهة ، المستلزمات - الغذائية المكمالت -  التغليف و

- 

 مستحضرات - المعامل أجهزة - الطبية األجهزة و  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Care Tech Egypt  إيجيبت تيك كير -  95

 لدى(  الحشرية المبيدات - الورقية المنتجات - األطفال البان - المطهرات - الطبية المحاليل - التربة مخصبات - التجميل

 .الغير

 .التصدير -

 .المختصة الجهات لدى الطبية المستحضرات و األدوية تسجيل إجراءات بإنهاء القيام -

 . البشرية الموارد تنمية و تدريب و العداد مركز إدارة و تشغيل و إنشاء -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 أجهزة - الطبية األجهزة و عن ، 9825 برقم 20210103 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس   للشركة ويجوز

 - الورقية المنتجات - األطفال البان - المطهرات - الطبية المحاليل - التربة مخصبات - التجميل مستحضرات - المعامل

 .الغير لدى(  الحشرية المبيدات

 .التصدير -

 .المختصة الجهات لدى الطبية المستحضرات و األدوية تسجيل إجراءات بإنهاء القيام -

 . البشرية الموارد تنمية و تدريب و العداد مركز إدارة و تشغيل و إنشاء -

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 - الزراعة ميدان -(  األول البرج)  الشرقية أبراج - 13 رقم الوحدة:  بجهة ، للشركة ويجوز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Care Tech Egypt  إيجيبت تيك كير -  96

 يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن عن ، 9825 برقم 20210103 فى ،قيدت 30000.000   مالها ،رأس  

 يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها

 البرج)  الشرقية أبراج - 13 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها

 - الزراعة ميدان -(  األول

  72 ق داخل االنشطه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) المعادن وتجاره لصناعه الدوليه المصريه -  97

 والليدات والكابالت وااللمونيوم النحاس وتشغيل وسبك وسحب وصهر المعادن وتشكيل لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه

 الكهربائيه

  72 ق خارج االنشطه

 قانونا به مسموح هو فيما العامه التجاره

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 برقم 20210105 فى ،قيدت 1200000.000   مالها ،رأس   المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

  72 ق داخل االنشطه عن ، 9839

 والليدات والكابالت وااللمونيوم النحاس وتشغيل وسبك وسحب وصهر المعادن وتشكيل لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه

 الكهربائيه

  72 ق خارج االنشطه

 قانونا به مسموح هو فيما العامه التجاره

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل  مالي ومركز مالية حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 - A4 الصناعيه المنطقه - 119 القطعه:  بجهة ، المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) المعادن وتجاره لصناعه الدوليه المصريه -  98

  المجاالت تلك عن  الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

  

  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها عن ، 9839 برقم 20210105 فى ،قيدت 1200000.000   مالها ،رأس  

  المجاالت تلك عن  الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - A4 الصناعيه المنطقه - 119 القطعه:  بجهة ،.  القانون ألحكام

   ،  شركة   محدودة مسئولية ذات شركة كو ايجى ايليت -  99

  

 . متنوعة بالستيكية منتجات لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 منتجات لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة عن ، 9935 برقم 20210126 فى ،قيدت 9000000.000   مالها ،رأس  

 . متنوعة بالستيكية

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 7 رقم المجاورة - 35 رقم عمارة - 2 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 التسويق -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Arabia For Real Estate Marketing العقاري للتسويق أرابيا -  100

 . العقاري

 .اإلنشاءات و المقاوالت بأعمال القيام -

 .التركيبات و الكهروميكانيكية المقاوالت بأعمال القيام -

 .الديكور و التشطيبات مقاوالت بأعمال القيام -

 .العمومية التوريدات -

 .قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة -

 الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه التزام مع التجارية التوكيالت -

 .   التجاريه

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . العقاري التسويق - عن ، 9897 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   األنشطة

 .اإلنشاءات و المقاوالت بأعمال القيام -

 .التركيبات و الكهروميكانيكية المقاوالت بأعمال القيام -

 .الديكور و التشطيبات مقاوالت بأعمال القيام -

 .العمومية التوريدات -

 .قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة -

 الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه التزام مع التجارية التوكيالت -

 .   التجاريه

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 - األولى المجاورة - الثالث الحي - الروسية الجامعة شارع - 44 رقم القطعة - علوي الثاني الدور:  بجهة ، األنشطة

 - بدر مدينة

 .  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Arabia For Real Estate Marketing العقاري للتسويق أرابيا -  101

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 . عن ، 9897 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 المجاورة - الثالث الحي - الروسية الجامعة شارع - 44 رقم القطعة - علوي الثاني الدور:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 - بدر مدينة - األولى

 واالستثمار العامة المقاوالت   ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العقاري واالستثمار العامة للمقاوالت بيلدنج جريت:    -  102

  العقاري

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

 .نشاطها

  العقاري واالستثمار العامة المقاوالت عن ، 9819 برقم 20210103 فى ،قيدت 12000.000   مالها ،رأس  

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

 - األول الحي مركز 2 مدخل - 2 عمارة -3 رقم شقة:  بجهة ،. نشاطها

 أحكام مراعاة مع والمقرمشات السناكس لتصنيع مصنع وتشغيل أقامة  ،  شركة   وشريكية سليم احمد السيد -  103

   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين

 مع والمقرمشات السناكس لتصنيع مصنع وتشغيل أقامة عن ، 9915 برقم 20210124 فى ،قيدت 300000.000



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 -C4 الصناعية المنطقة -)  iVC- iVb) رقم القطعتي:  بجهة ،

 التنظيف أغراض لجميع المطبخ ليف لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة  ،  شركة   شركاه و أغا راغب بدر محمد -  104

 . أنواعه بجميع المساج و االستحمام ليف انتاج و المواعين سلك و أنواعه بجميع المنزلية

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

 .نشاطها

 المطبخ ليف لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة عن ، 9950 برقم 20210127 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 . أنواعه بجميع المساج و االستحمام ليف انتاج و المواعين سلك و أنواعه بجميع المنزلية التنظيف أغراض لجميع

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

 - رمضان من العاشر - C4 الصناعية المنطقة - IVE رقم القطعة على المقام المصنع - الثالث الدور: :   بجهة ،. نشاطها

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما.  الشرقية

 المقاوالت -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Capital Construction Future فيوتشر كونستركشن كابيتال -  105

 .العامة

 .العقاري األستثمار -

 .العمومية التوريدات -

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الهندسية االستشارات تقديم -

 النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 (التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

 20210127 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

 .العامة المقاوالت - عن ، 9953 برقم

 .العقاري األستثمار -

 .العمومية التوريدات -

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الهندسية االستشارات تقديم -

 النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 (التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال فى العاملة الشركات

 رقم المجاورة -19/37 رقم القطعة - األول الدور:  بجهة ، وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع

24  - 

 على الحصول الشركة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Capital Construction Future فيوتشر كونستركشن كابيتال -  106

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 التراخيص كافة على حصولال الشركة عن ، 9953 برقم 20210127 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 -  24 رقم المجاورة -19/37 رقم القطعة - األول الدور:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

 العامة المقاوالت  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) والهندسية المعدنية واالنشاءات العامة للمقاوالت الهندسية انترناشونال -  107

 . والهندسية المعدنية واالنشاءات

 من غرضها  لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال 

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 العامة المقاوالت عن ، 9965 برقم 20210127 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   تحقيق على تعاونها

 . والهندسية المعدنية واالنشاءات

 من غرضها  لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال 

 .  الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 42 مجاورة 115 رقم عقار األرضي بالدور شقة:  بجهة ، تحقيق على تعاونها

 مصر في غرضها  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) والهندسية المعدنية واالنشاءات العامة للمقاوالت الهندسية انترناشونال -  108

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو

  

 يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها عن ، 9965 برقم 20210127 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 115 رقم عقار األرضي بالدور شقة:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها

 42 مجاورة

 التغليف و  التعبئة مواد و الكرتون  لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة  ،  شركة   شريكتيه و جيد سعد مرزق سامح -  109

 . الطباعة و

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

 نشاطها

 و الكرتون  لتصنيع مصنع تشغيل و إقامة عن ، 9863 برقم 20210111 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 . الطباعة و التغليف و  التعبئة مواد

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

 - الدولي الحجاز مول - 6 رقم مدخل - 7 رقم الوحدة:  بجهة ، نشاطها

   ،  شركة   السيارات وصيانة لغسيل المتحدون -  110

 و البطاريات و الكوتش و الزيوت تغيير و الموكيت غسيل و السيارات صيانة و لغسيل مركز تشغيل و إقامة -

 .غياره قطع و التوكتوك صيانة و األعطال كشف و المسامير و السيور و الغيار قطع و السيارات اكسسوارات

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

- عن ، 9868 برقم 20210112 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس   في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 و البطاريات و الكوتش و الزيوت تغيير و الموكيت غسيل و السيارات صيانة و لغسيل مركز تشغيل و إقامة 

 .غياره قطع و التوكتوك صيانة و األعطال كشف و المسامير و السيور و الغيار قطع و السيارات اكسسوارات

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 الجديدة الصالحية - 6 مجاورة 136 قطعة- االرضي الدور:  بجهة ، في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج  ،  شركة   السيارات وصيانة لغسيل المتحدون -  111

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك

 تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج عن ، 9868 برقم 20210112 فى ،قيدت 2000.000   مالها ،رأس  

 الجديدة الصالحية - 6 مجاورة 136 قطعة- االرضي الدور:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو

  الصيدليات وإداره اقامه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Done  الصيدليات إلداره دن -  112

 الطبيه المستلزمات وتجاره توريد

  العموميه التوريدات

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

  الصيدليات وإداره اقامه عن ، 9845 برقم 20210105 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 الطبيه المستلزمات وتجاره توريد

  العموميه التوريدات

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - بدر مدينه - الثاني الحي - 2 المجاوره - 3 رقم محل:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 والمفروشات الجاهزه المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه  ،  شركة   وشريكه علي حسن فاروق سعيد -  113

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

 .نشاطها

 المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل أقامه عن ، 9939 برقم 20210126 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 والمفروشات الجاهزه

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

 C8 الصناعيه المنطقه 103 رقم القطعه الثاني الدور:  بجهة ،. نشاطها

 . بالداخل العمالة توريد -  ،  شركة   محدودة مسئولية ذات شركة العمالة لتوريد الدقهلية أبناء  -: -  114

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 . بالداخل العمالة توريد - عن ، 9941 برقم 20210126 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 12 رقم الحي - أ 155 رقم القطعة - 1 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 التصدير  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)للتصدير تريد ستارز -  115

 العمومية التوريدات

 قانونا به مسموح هو ما كل في العامة التجارة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

  

 التصدير عن ، 9961 برقم 20210127 فى ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس  

 العمومية التوريدات

 قانونا به مسموح هو ما كل في العامة التجارة

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 -MC2 -27 قطعة -الرابع الدور -559 مكتب: :  بجهة ،.  القانون ألحكام

 المطاعم وتجهيز وتشغيل واداره اقامه  ،  شركة(   م.م..ذ.ش)   والكافيهات المطاعم وادارة لتجهيز شغف -  116

 القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك الكحوليه، المشروبات عدا والمشروبات االغذيه انواع كافه لتقديم والكافتيريات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

  القانون ألحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المطاعم وتجهيز وتشغيل واداره اقامه عن ، 9947 برقم 20210127 فى ،قيدت 60000.000   مالها ،رأس  

 القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك الكحوليه، المشروبات عدا والمشروبات االغذيه انواع كافه لتقديم والكافتيريات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 سالم صالح مستشفي امتداد ش 141:  بجهة ، القانون ألحكام

  Biotechnology For Pharmacutical Industries البيطرية و البشرية االدوية لتصنيع بيوتكنولوجي -  117

 (. البرمكسات و البودرات و  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)

 و اللقاحات و البيطرية و البشرية األدوية)  من لكال   المختصة الجهات لدى التسجيل إجراءات بإنهاء القيام -

 و الطبية األجهزة و اللقاحات و االمصال و الطبية المستلزمات و المستحضرات و التجميل مستحضرات و االمصال

 المنظفات و المعملية التعقيم مواد و الطبية غير و الطبية الكيماويات و الغذائية المكمالت و أنواعها بجميع الطبية المحاليل

   سالمة هيئة و التغذية معهد مستحضرات و الخاصة األغذية و الغذائية المنتجات و العطور و المبيدات و المطهرات و

 (. البرمكسات و البودرات و عن ، 9959 برقم 20210127 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس

 و اللقاحات و البيطرية و البشرية األدوية)  من لكال   المختصة الجهات لدى التسجيل إجراءات بإنهاء القيام -

 و الطبية األجهزة و اللقاحات و االمصال و الطبية المستلزمات و المستحضرات و التجميل مستحضرات و االمصال

 المنظفات و المعملية التعقيم مواد و الطبية غير و الطبية الكيماويات و الغذائية المكمالت و أنواعها بجميع الطبية المحاليل

 ، سالمة هيئة و التغذية معهد مستحضرات و الخاصة األغذية و الغذائية المنتجات و العطور و المبيدات و المطهرات و

 - 48 رقم المجاورة - 74 رقم القطعة - األول الدور:  بجهة

  Biotechnology For Pharmacutical Industries البيطرية و البشرية االدوية لتصنيع بيوتكنولوجي -  118

 (. البرمكسات و البودرات و السائلة األعالف إضافات و  العشبية المستحضرات و الغذاء  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)

 و التجميل مستحضرات و االمصال و اللقاحات و البيطرية و البشرية األدوية)  تغليف و تعبئة و تصنيع -

 و أنواعها بجميع الطبية المحاليل و الطبية األجهزة و اللقاحات و االمصال و الطبية المستلزمات و المستحضرات

 و المبيدات و المطهرات و المنظفات و المعملية التعقيم مواد و الطبية غير و الطبية الكيماويات و الغذائية المكمالت

 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس   التغذية معهد مستحضرات و الخاصة األغذية و الغذائية المنتجات و العطور

 البرمكسات و البودرات و السائلة األعالف إضافات و  العشبية المستحضرات و الغذاء عن ، 9959 برقم 20210127

.) 

 و التجميل مستحضرات و االمصال و اللقاحات و البيطرية و البشرية األدوية)  تغليف و تعبئة و تصنيع -

 و أنواعها بجميع الطبية المحاليل و الطبية األجهزة و اللقاحات و االمصال و الطبية المستلزمات و المستحضرات

 و المبيدات و المطهرات و المنظفات و المعملية التعقيم مواد و الطبية غير و الطبية الكيماويات و الغذائية المكمالت

 - 74 رقم القطعة - األول الدور:  بجهة ، التغذية معهد مستحضرات و الخاصة األغذية و الغذائية المنتجات و العطور

 - 48 رقم المجاورة
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 و البودرات و السائلة األعالف إضافات و  العشبية المستحضرات و الغذاء سالمة هيئة و  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)

 . الغير لدى(  البرمكسات

 التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون  بأحكام االلتزام مع ، التجارية التوكيالت -

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

 .نشاطها

  العشبية المستحضرات و الغذاء سالمة هيئة و عن ، 9959 برقم 20210127 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس  

 . الغير لدى(  البرمكسات و البودرات و السائلة األعالف إضافات و

 التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون  بأحكام االلتزام مع ، التجارية التوكيالت -

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

 - 48 رقم المجاورة - 74 رقم القطعة - األول الدور:  بجهة ،. نشاطها

 . المجاالت تلك عن  ،  شركة   شريكيه و خميس سالم محمود -  120

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

 .نشاطها

 . تالمجاال تلك عن عن ، 9865 برقم 20210111 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 - الجديدة الصالحية - المول شارع - مول سيتي - 161/29/3 رقم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة   شريكيه و خميس سالم محمود -  121

 : التنفيذيه الئحته و 2017

 العامة الصحة مبيدات - الحشرات إبادة مواد - التعقيم مواد و المطهرات أنواع جميع)  من لكال   التجزئة و الجملة تجارة -

 المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم أن على(  بها الخاصة األجهزة و يتبعها ما و

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية

   مالها ،رأس   التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن ، 9865 برقم 20210111 فى ،قيدت 300000.000

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة

 العامة الصحة مبيدات - الحشرات إبادة مواد - التعقيم مواد و المطهرات أنواع جميع)  من لكال   التجزئة و الجملة تجارة -

 المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم أن على(  بها الخاصة األجهزة و يتبعها ما و

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية

 رقم الوحدة:  بجهة ، التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 - الجديدة الصالحية - المول شارع - مول سيتي - 161/29/3

 :  ،  شركة   شريكيه و خميس سالم محمود -  122

 .العمومية التوريدات -

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على -

 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017

 .2017 لسنة 72

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 : عن ، 9865 برقم 20210111 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   الخارج النشاط قبل

 .العمومية التوريدات -

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على -

 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017

 .2017 لسنة 72

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 - الجديدة الصالحية - المول شارع - مول سيتي - 161/29/3 رقم الوحدة:  بجهة ، الخارج النشاط قبل

 المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل وادارة إقامة ( أ)   ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الحياه مصر مستشفي -  123

 يتم التي األسرة عدد من بالمجان سنويا%( 10) تقدم أن بشرط. طبية أو عالجية داخلية أنشطة من تضمه وما العامة، أو

 . شغلها

 الغذائيه والمكمالت التجميل مستحضرات واالبيطريه البشريه االدويه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه   ( ب)

 الطبيه واالعشاب واللقاحات والمركزات البيطريه واالضافات الجراحية والخيوط الطبية والمالبس الطبيه والمستلزمات

 فى ،قيدت 2500000.000   مالها ،رأس(   الجيالتينيه االقماع تصنيع عدا)الخاصه البشريه واالغذيه العطريه لنباتاتوا

 وما العامة، أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل وادارة إقامة ( أ) عن ، 9887 برقم 20210117

 . شغلها يتم التي األسرة عدد من بالمجان سنويا%( 10) تقدم أن بشرط. طبية أو عالجية داخلية أنشطة من تضمه

 الغذائيه والمكمالت التجميل مستحضرات واالبيطريه البشريه االدويه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه   ( ب)

 الطبيه واالعشاب واللقاحات والمركزات البيطريه واالضافات الجراحية والخيوط الطبية والمالبس الطبيه والمستلزمات

 عبدالمطلب عاطف/ د ملك عقار:  بجهة ،( الجيالتينيه االقماع تصنيع عدا)الخاصه البشريه واالغذيه العطريه والنباتات

 - الجمهورية ش - 10 منطقة - السيد سرحان

   ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الحياه مصر مستشفي -  124

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك عن ، 9887 برقم 20210117 فى ،قيدت 2500000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - الجمهورية ش - 10 منطقة - السيد سرحان عبدالمطلب عاطف/ د ملك عقار:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 The Specialized Engineer For Real Estate العامة المقاوالت و العقاري لالستثمار المتخصص المهندس -  125

Investment And General Contracting هو الشركة غرض  ،  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة -  

 :  التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار - 1

 . للمشروعات جاهزة تقدم الصناعية بالمنطقة مصانع مباني إنشاء 2

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .العامة المقاوالت 3

 .العمومية التوريدات 4 -

 برقم 20210105 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على -

  - هو الشركة غرض عن ، 9842

 :  التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار - 1

 . للمشروعات جاهزة تقدم الصناعية بالمنطقة مصانع مباني إنشاء 2

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .العامة المقاوالت 3

 .العمومية التوريدات 4 -

 - 3 رقم الحي - 17 رقم عمارة - 1 رقم الوحدة:  بجهة ، مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على -

 - 1 رقم المجاورة

 The Specialized Engineer For Real Estate العامة المقاوالت و العقاري لالستثمار المتخصص المهندس -  126

Investment And General Contracting الوارد للنشاط مستقل مالي  ،  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة 

 الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 . المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل

 برقم 20210105 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي عن ، 9842

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 . المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل

 - 3 رقم الحي - 17 رقم عمارة - 1 رقم الوحدة:  بجهة ، والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 - 1 رقم المجاورة

 The Specialized Engineer For Real Estate العامة المقاوالت و العقاري لالستثمار المتخصص المهندس -  127

Investment And General Contracting استصدار وبشرط ، السارية  ،  شركة.   محدودة مسئولية ذات شركة 

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 التراخيص استصدار وبشرط ، السارية عن ، 9842 برقم 20210105 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - 1 رقم المجاورة - 3 رقم الحي - 17 رقم عمارة - 1 رقم الوحدة:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 احكام مراعاة مع. والنسيج الغزل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكها احمد عباس ربيع فاطمة -  128

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 مراعاة مع. والنسيج الغزل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 9930 برقم 20210126 فى ،قيدت 300000.000

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 بدر مدينة فدان 800 الصناعية بالمنطقة( 3/704) رقم القطعة: 

 والمطهرات الصناعية بالمنظفات الخاصة الخامات وتوزيع  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) pharma jack جاك فارما -  129

 مسموح هو فيما الفعالة وغير الفعالة الخام والمواد والعطور والمبيدات الصناعية والكيماويات التجميل ومستحضرات

 .الغير لدى و سبق ما كل وتصنيع وتوريد قانونا

 لكل الالزمة التراخيص استصدار بشرط)  العامة والحفالت والندوات والمؤتمرات المعارض وتنظم وادارة اقامة-5

 (حده على معرض

 قانونا به مسموح هو ما لكل العامه التجارة-6

  والمرئية والمقروءة المسموعة الوسائل بكافة واالعالن الدعاية-7

 وتوزيع عن ، 9940 برقم 20210126 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس   مراعاه مع التجاريه التوكيالت-8

 والعطور والمبيدات الصناعية والكيماويات التجميل ومستحضرات والمطهرات الصناعية بالمنظفات الخاصة الخامات

 .الغير لدى و سبق ما كل وتصنيع وتوريد قانونا مسموح هو فيما الفعالة وغير الفعالة الخام والمواد

 لكل الالزمة التراخيص استصدار بشرط)  مةالعا والحفالت والندوات والمؤتمرات المعارض وتنظم وادارة اقامة-5

 (حده على معرض

 قانونا به مسموح هو ما لكل العامه التجارة-6

  والمرئية والمقروءة المسموعة الوسائل بكافة واالعالن الدعاية-7

 - -6أ غرب جنوب الصناعيه المنطقه 327 القطعه:  بجهة ، مراعاه مع التجاريه التوكيالت-8

  1982 لسنه 120 رقم القانون احكام  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) pharma jack جاك فارما -  130

     االنترنت عبر االلكترونيه التجاره -9

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

 .نشاطها

  1982 لسنه 120 رقم القانون احكام عن ، 9940 برقم 20210126 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس  

     االنترنت عبر االلكترونيه التجاره -9

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

 - -6أ غرب جنوب الصناعيه المنطقه 327 القطعه:  بجهة ،. نشاطها

 والنسيج الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة -  ،  شركة   وشريكيها يونس سليم حافظ اكرم مي -  131

  الحديث

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

 .نشاطها

 المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة - عن ، 9889 برقم 20210118 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

  الحديث والنسيج الجاهزة

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

 C8 الصناعية المنطقة -25 رقم المصنع:  بجهة ،. نشاطها

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   2365:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالحفيظ السيد محمود   - 1

 511 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   2365:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسن عبدالحفيظ السيد محمود   - 2

 512 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو

 قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبده محمد محمد محمود لصاحبها والجافه السائله البطاريات وتجميع لتصنيع العربيه   - 3

 514 بامرمحو المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   4121:  برقم

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  اسماعيل مكاوي الديداموني عاطف محمد لصاحبها max light اليت ماكس   - 4

 القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   5400

 قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالعزيز عبدالسالم علي شادية لصاحبتها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الندي   - 5

 القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20210105 تاريخ وفى ،   3728:  برقم

 تاريخ وفى ،   4060:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  قدسي رصين عبدالرؤوف لصاحبها للبن الريماس   - 6

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210113

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  توما عوض يعقوب القس سميرة لصاحبتها الهندسية للصناعات ايجيبت افرو   - 7

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210113 تاريخ وفى ،   357

 ،   635:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالسالم ابوزيد رفعت لصاحبها الكهربائية االدوات لتجارة الشروق   - 8

 المنشاة صاحب لوفاة القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20210117 تاريخ وفى

 وفى ،   9503:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد علي عبدالعال محمد لصاحبها الهندسية للصناعات نيوباك   - 9

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210126 تاريخ

 تم   20210131 تاريخ وفى ،   3475:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  الشوربجي موسي محمد محمود نبيل   - 10

 527 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تاريخ وفي  3331 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  علي وهبه هاني احمد لصاحبها العمومية للتوريدات بلس -  1

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210111

  8239 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر(  رضوان علي حسام محمد علي) لصاحبها األمنية لألنظمة ايجيبت تارجت -  2

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي

  جنيه  100000.000،

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 9821    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد حسن لصاحبها المعادن تشغيل و لتشكيل الحرية -  1

 - 2م مليون 6 الجنوبية بالمنطقة( ج) نموذج - 206 القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ

  -( 2م 1224) بمساحة 3 مجمع

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو فرج محمد فرج حسام لصاحبتها العامة والمقاوالت االساسية للبنية الفرج -  2

 مجاورة -1 عمارة -2 مربع-ب مدخل -3 شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 9824
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 9822    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرير سريع احمد هناء لصاحبتها السيارات وبويات دهانات لتصنيع الدولية -  3

 -b3الصغيرة الصناعات مجمع -182 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد ربيع ناصر لصاحبها والكيماويات الطبية للمستلزمات الربيع -  4

 منزل - السماعنه حي - االرضي بالدور شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 9818

  - حماد ابو - محمد ربيع ابراهيم/  ملك

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 2365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحفيظ السيد محمود -  5

 المحافظة خارج العام المركز وبنقل القاهرة - بدر مدينة - فدان 800 الصناعية منطقة - 11 القطعة ،:   الـتأشير وصف

 والفروع القيد محو يتم

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 2365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحفيظ السيد محمود -  6

 -التجاري بالسوق- التجارية المحالت اعلي -32 رقم المهنية الوحدة/  بالعنوان نالكائ الفرع الغاء... ،:   الـتأشير وصف

 عشر الحادية السكنية بالمنطقة

,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 2365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحفيظ السيد محمود -  7

 القاهرة- بدر مدينة - فدان 800 الصناعية منطقة - 11 القطعة- الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمد محمود لصاحبها والجافه السائله البطاريات وتجميع لتصنيع العربيه -  8

 الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 4121

 

 - الجديدة الصالحية - الثالنية الصناعية المنطقة - الصغيرة الصناعات - 50 رقم قطعة/  

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده محمد محمد محمود لصاحبها والجافه السائله البطاريات وتجميع لتصنيع العربيه -  9

 - الطريق الصوة- محمد عبدهللا السيد ملك عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 4121

 20210105 تاريخ وفي 9832    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق اسحق عطيه عماد لصاحبها باك العالمي -  10

  الصناعية المنطقة-فدان 250 ال منطقة -155 القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 9828    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايز محمد لطفي وفاء -  11

  - دنوهيا كفر - الصفا مسجد بجوار - ابراهيم فؤاد عوض/  ملك منزل ،:   الـتأشير

 سبق  ، فرد تاجر ، النور ابو سالم محمد سالم عبدالناصر لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار النور -  12

 سالم محمد سالم سمير/  ملك منزل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 9831    برقم قيده

 كبير ابو - هربيط بناحية - القديمة االبتدائية هربيط مدرسة بجوار - النور ابو

 اليا اديب زكريا لصاحبها Egypt Tech تك ايجيبت المنزلية االجهزة وصناعة التكميلية للصناعات المصرية -  13

 العقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 5009    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مسعد

  - السالم مدبنة - جالكسو خلف - رجب سيد ش 11 ب الكائن

 تاريخ وفي 9846    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي حسين عبدالمنعم لصاحبها تكس الرحابي -  14

 جنوب الصناعية المنطقة - 230 رقم القطعة - االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210105

  - A6 غرب

 تاريخ وفي 9843    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفي حنان لصاحبها البن لتجارة العهود -  15

  - 3 عمارة - 59 مجاورة - 2 شقة - االول الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210105

 تعديل تم 20210105 تاريخ وفي 9827    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالرحمن كمال محمد ايهاب -  16

  - قايد بيشة - الجديد المسجد بجوار - السيد عبدالرحمن كمال/  ملك منزل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد السيد الدين حسام محمد خالد لصاحبها الجاهزة للمالبس سبوت يورو -  17

 المنطقة - 9 رقم القطعة - االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي 9849

 الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الشرقية - رمضان العاشرمن مدينة - A6 غرب جنوب الصناعية

 مسبقا

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، الملقه محمد احمد عثمان محمد رامي لصاحبها Z O Z الجاهزة الوجبات لتجارة زد او زد -  18

 - البدروم بالدور - 17 رقم ةالوحد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي 9856    برقم

  - أ 2 الصناعية المنطقة - العاشر دوار مشروع -(  سنتر فاميلي)  التجاري المركز

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 9859    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحفيظ السيد محمود -  19

  - بدر مدينة - فدان 800 الصناعية منطقة - 11 القطعة ،:   الـتأشير وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 9864    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات بركات محمود محمد لصاحبها الجاهزة للخرسانة ميكس فورتي -  20

   - االردنية - اولي مرحلة - مول البترا 10 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي محمد بكري لصاحبها Pampino الغذائية المواد وتعبئة لتصنيع بامبينو -  21

 - 136/21 رقم القطعة - علوي االول الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 9866

  مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الشرقية - رمضان العاشرمن مدينة - 6أ الصناعية المنطقة

 سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد صالح محمود لصاحبتها االسمنتي الطوب وتوريدات العقاري لالستثمار القبطان -  22

 عمارة -الثاني الدور -3 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 9870    برقم قيده

 15 رقم المجاورة -2 مربع -17 رقم

 9869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصغير شعبان الفتاح عبد رانيا لصاحبها المصانع مستلزمات لتجاره كيان -  23

  العاشر الحي جنوب- 173 عماره- 16 شقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 3331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي وهبه هاني احمد لصاحبها العمومية للتوريدات بلس -  24

 الحي مركز - 2 مول جريش - 10 رقم العقار - اداري مكتب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113

  - المدينة

 تاريخ وفي 9874    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالغني جالل طلحه لصاحبها للصناعه ريفاي بيو بايو -  25

 مشتول مركز- المنير- الزهار عزبه- عابد حسن محمد/ ملك منزل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113

 السوق

 تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 9871    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد السيد سريع ابو فاطمه -  26

 اول - MC3 - 16 - اولي مرحلة - االردنية - السما مول -(  8 - 7 - 6)  رقم الوحدات ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  - اداري علوي

 تاريخ وفي 9872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان زكي صادق محمد لصاحبها للتجارة الكنيج -  27

  االردنيه- اولي مرحله- الجمله اسواق - 1 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113

 وفي 2869    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، معروف ابراهيم مصطفي ياسر لصاحبها الهندسية للصناعات العالمية -  28

 2م مليون 6 الجنوبية المنطقة - ب نموذج - 214 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ

 - 2 مجمع -

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالب عبدالحليم حميده عالء لصاحبها السيارات غيار قطع لتجارة وان الطحاوية -  29

  2 رقم الحي -12 رقم المجاوره- 1 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 9875

 تاريخ وفي 9885    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جهامه سالمان سالم عيد لصاحبها الزراعية ةللتنمي الدولية -  30

  - 12 الحي - و القطعة - 21 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

 سبق  ، فرد تاجر ، حسن احمد عبدالرحمن اسماعيل احمد لصاحبها والعبوات البالستيكية للصناعات الريان باب -  31

 المنطقة - 325 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 8128    برقم قيده

 الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الشرقية - رمضان العاشرمن مدينة - A6 غرب جنوب الصناعية

 مسبقا

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات عطيه عبدالعزيز هشام لصاحبها النظافة واالدوات للبالستيك العالمية -  32

 المنشية - عطية عبدالعزيز هشام مكلك منزل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 9881

  - بلبيس - الطحتاوية الجديدة

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيرمينا كيرلس هرمينا امير لصاحبها الورق وطباعة لتصنيع كالب كاردس -  33

 جنوب الصناعية المنطقة - 513 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 9877

 - 6أ غرب

 تاريخ وفي 9883    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عثمان محمد نجاة لصاحبتها واللحوم لاللبان المنار -  34

 القاهرة - بدر - 4 مجاورة - االول الحى - 208 عمارة - 1 شقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

 9880    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز صالح محمود لصاحبها واالحذيه الجاهزه للمالبس كولكش -  35

 بدر مدينه- االولي المجاوره- االول الحي- 12 محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالوهاب احمد محمد محمد لصاحبها الجاهزة للمالبس وير جينس هتلر -  36

  - الحجاز سنتر - االرضي الدور - 1 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 8666



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالوهاب احمد محمد محمد لصاحبها  العامه والمقاوالت العقاري لالستثمار اصول -  37

 سنتر - االرضي الدور - 1 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 8666    برقم

  - الحجاز

 تاريخ وفي 9886    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنايني حسن محمد احمد محمود لصاحبها برنت سوبر -  38

 - الخرطوم شارع - E26 رقم القطعة - االرضي الدور من جزء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الشرقية - رمضان العاشرمن مدينة - B2 الصناعية المنطقة

 تاريخ وفي 8992    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي بسيوني بسيوني زينب لصاحبتها ستيل سمارت -  39

 زمام خارج-الثالثة الصناعية بالمنطقة -(19) القطعه ضمن عنبر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210118

  االسماعيلية بساتين

 تاريخ وفي 9888    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد عوض كريم لصاحبها للتجارة المتحدة -  40

  5 المجاوره- 1/2 القطعه- االرضي بالدور شقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210118

,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 9894    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران مراد محمد عزيزة -  41

 -6أ غرب جنوب الصناعية المنطقة-52 قطعة ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد احمد خيري لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الوالء -  42

  - 32 رقم قطعة - 21 مجاورة - 1 شقة ،:   الـتأشير وصف,  عنوانال تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 9898

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 9895    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب محمد عبدالمنعم مصطفي -  43

 -الغربي الجزء-عشر الثاني الحي -3 منطقة -3 قطاع -382 القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 9906    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقي عشري احمد محمد -  44

 32 رقم المجاورة -224 رقم عمارة-االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف

 تاريخ وفي 9907    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات احمد راشد لطفي محمد لصاحبها اليكتريك ملوكي -  45

-mc3 المنطقة -23 رقم القطعة-1 سنتر المصرية -52 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

  االردنية- المدينة مركز

 تاريخ وفي 9900    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندي ابو فتحي اشرف شيماء لصاحبتها للتجارة انفنتي -  46

  32 مجاوره-  32/33 رقم القطعه- االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

  ، فرد تاجر ، شهوان جبر حسن محمد طارق لصاحبها ومطبوع ساده ورقيه علب لتصنيع االيطاليه المصريه -  47

 منطقه هـ بلوك 15 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 9902    برقم قيده سبق

  الصناعيه بلبيس منطقه- فدان 80 ال

 وفي 9903    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سالم محمد ياسر لصاحبها المعادن وتشغيل للخراطه الهندسيه -  48

 الصغيره للصناعات الشباب مجمع 70 رقم الصناعيه الوحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ

 B3 الصناعيه المنطقه- والمهنيه الحرفيه

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان احمد سالم احمد لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار النور -  49

  الخامسة المجاورة-192 عمارة -1 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 9905

 وفي 9899    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الربع عبدالرحمن عبدالحليم طلعت لصاحبها والنسيج للغزل الفهد -  50

 بالل ش-عبدالرحمن عبدالحليم طلعت ملك عقار-االول الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ

 بلبيس مدينة مجلس رئيس فيال خلف-القادة مدرسة بجوار- رباح بن

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن حسن محمد محمد علي عبدالرحمن لصاحبها deutsche pack باك دوتشه -  51

 -شعالن حسن محمد محمد محمد علي/  ملك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 9908

  البحرية الملكيين

 وفي 9911    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد رفعت علي حسام لصاحبها الغذائية للصناعات هيلمر -  52

 - شهوان ليلي مدرسة بجوار - راغب سعيد اشرف/  ملك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ

  - فاقوس - المكرم منية

 تاريخ وفي 9913    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشيد عبدالحميد عمر طارق لصاحبها للمطابخ الرشيد -  53

 ناحية - المقروطة بقرية - عطيه صابر مجدي محمد ملك عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121

  - النخاس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 2528    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالسميع احمد سيد عادل لصاحبها الماسة ماركت سوبر -  54

 الحي - 5 رقم عمارة - االرضي بالدور - 6 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ

  - العاشر

 سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح عواد عبدالرازق عبدالمحسن عبدالرحمن لصاحبها التجميل لمستحضرات الروز -  55

-561 رقم القطعة -2 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 9918    برقم قيده

 13رقم المجاورة

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر علي محمد محمد لصاحبها  العمومية والتوريدات العقاري لالستثمار الجبر -  56

 - االول الحي - 33 رقم عمارة - 1 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 9922

 - بدر مدينة - 5 رقم المجاورة

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمود طلعت دعاء لصاحبتها العمومية والتوريدات العقاري لالستثمار الدعاء -  57

 - االول الحي - 33 رقم عمارة - 1 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 9921

  - بدر مدينة - 5 رقم المجاورة

 وفي 9919    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توني سيد مصطفي بسمه لصاحبتها والتوريدات للتجارة المزدلفة -  58

  - العربية الشركة عمارات - 2 رقم عمارة - 4 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ

 9920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد محمود لصاحبها المعلومات لتكنولوجيا ايديال سمارت -  59

 -(  االولي المرحلة)  مول البتراء - 9 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي

  - االردنية

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 9923    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي مهدي محمد مصطفي احمد -  60

  -الصفوة ش -االول الدور -1 شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 9927    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعمه السعيد حافظ عالء -  61

  - 14 المجاورة - 6 عمارة - 5 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف

 وفي 9932    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد عيد عوده سليمان لصاحبها والحيوانات الخيول لتربية الدولية -  62

 12 الحي -و القطعة -3 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه صادق محمد المه لصاحبتها العمومية والتوريدات الغذائية للمواد الهدي -  63

 المجاورة -53 رقم عمارة -1 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 9942

 1 رقم الحي -االولي

 تاريخ وفي 9960    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سعيد محمد هاني لصاحبها تكنولوجي مولد -  64

 المجمعات مشروع - ج بمجمع - 48 رقم الصناعية الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127

  - والمتوسطة الصغيرة الصناعية

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالقوي علي عيد عبدالرحمن لصاحبها الكهربائية والتوريدات للتجارة وان بي بي ابه -  65

 - قطونيل فرع بجوار - 6 مجاورة 116 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 9963    برقم

  - رمضان العاشرمن ثان

    مبرق قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده عبدالعظيم محمد عبدالعظيم محمود لصاجبها Rich Plast بالست ريتش -  66

  - 6أ غرب جنوب - 373 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 9952

 تاريخ وفي 9944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك بكر ابو احمد محمد لصاحبها المعادن لتشكيل المبتكر -  67

 10 مجاره 205 القطعه- علوي االول بالدور شقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهم الحمد ابو فتحي عمر لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الفتح -  68

 الثالث الحي -الثالثة مجاورة -أ39 شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 9967

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود السيد محمود مصطفي لصاحبها العمومية والتوريدات للتجارة الفرعونية -  69

  - 2000 سنكو - 2 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 9968

 وفي 3334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبيكي محمود محمد علي هشام لصاحبها الهندسية للصناعات بيتا -  70

 المنطقة - ايطاليا مصر مجمع - 524و 512 ارقام القطع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ

 - A2  الصناعية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 3334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبيكي محمود محمد علي هشام لصاحبها الهندسية للصناعات بيتا -  71

 المنطقة - ايطاليا مصر مجمع - 524و 512 ارقام القطع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ

 - A2  الصناعية

 وفي 3334    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبيكي محمود محمد علي هشام لصاحبها الهندسية للصناعات بيتا -  72

  - 6أ غرب جنوب الصناعية المنطقة - 197 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ

 سبق  ، فرد تاجر ، الدبيكي محمود محمد علي هشام لصاحبها المعادن وتشكيل الهندسية للصناعات ستيل الدبيكي -  73

 المنطقة - 197 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 3334    برقم قيده

  - 6أ غرب جنوب الصناعية

 سبق  ، فرد تاجر ، الدبيكي محمود محمد علي هشام لصاحبها المعادن وتشكيل الهندسية للصناعات ستيل الدبيكي -  74

 مجمع - 524و 512 ارقام القطع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 3334    برقم قيده

 - A2  الصناعية المنطقة - ايطاليا مصر

 سبق  ، فرد تاجر ، الدبيكي محمود محمد علي هشام لصاحبها البالستيكية والمنتجات المعادن لتشغيل ستيل بيتا -  75

 مجمع - 524و 512 ارقام القطع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 3334    برقم قيده

 - A2  الصناعية المنطقة - ايطاليا مصر

 سبق  ، فرد تاجر ، الدبيكي محمود محمد علي هشام لصاحبها البالستيكية والمنتجات المعادن لتشغيل ستيل بيتا -  76

 المنطقة - 197 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 3334    برقم قيده

  - 6أ غرب جنوب الصناعية

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زقزوق ابوالعزم زكريا محمد احمد لصاحبها المصانع مستلزمات لتجارة القلعة -  1

 ومنتجات خامات لتصنيع مصنع واقامة انشاء:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210105 تاريخ وفي 5572

 داخل النشاط ممارسة تتم أن على المحاجر ومنتجات وخامات المصانع لمستلزمات والتجزئة الجملة تجارة - المحاجر

 مع  مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات المدن

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 تاريخ وفي 5989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب عطيه فوزي محمد لصاحبها  Hi pack باك هاى -  2

 : التنفيذيه والئحته 72 قانون داخل االنشطة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210111

 ( اوفرهيد) راس غطاء - والتغليف التعبئة مواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة 

 لسنة 121 رقم القانون باحكام المنشاة التزام مع والتصدير االستيراد:  التنفيذيه والئحته 72 قانون خارج االنشطة -

    1982 سنة 121 رقم القانون احكام بتعديل 2017 لسنة 7 رقم القانون وعلي المستوردين سجل شان في 1982

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 المنشأة التزام عدم حالة

 تاريخ وفي 5989   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب عطيه فوزي محمد لصاحبها  Hi pack باك هاى -  3

 بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210111

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 . نشاطها لمباشرة            

 تاريخ وفي 6692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل علي فوزي حاتم لصاحبها الغذائية للصناعات القاهرة -  4

 الغذائية والمواد الزراعية المحاصيل وتعبئة لتهيئة مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210111

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح انينالقو أحكام مراعاة مع انواعها بكافة

 نشاطها لمباشرة

 تاريخ وفي 6692   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل علي فوزي حاتم لصاحبها البالستيكية للصناعات القاهرة -  5

 الغذائية والمواد الزراعية المحاصيل وتعبئة لتهيئة مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع انواعها بكافة

 نشاطها لمباشرة

 تاريخ وفي 3331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي وهبه هاني احمد لصاحبها العمومية للتوريدات بلس -  6

 من العاشر مدينة داخل النشاط ممارسة تتم ان علي ، العمومية التوريدات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113

 التراخيص كافة علي الحصول المنشاة وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  فقط رمضان

 نشاطها لمباشرة الالزمة

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالوهاب احمد محمد محمد لصاحبها الجاهزة للمالبس وير جينس هتلر -  7

 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 8666

 :التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72

 القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار

  العامة المقاوالت -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالوهاب احمد محمد محمد لصاحبها  العامه والمقاوالت العقاري لالستثمار اصول -  8

 عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 8666   برقم

 :التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون

 القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار

  العامة المقاوالت -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالوهاب احمد محمد دمحم لصاحبها الجاهزة للمالبس وير جينس هتلر -  9

 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 8666

 2017 لسنة

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 . نشاطها لمباشرة            

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، سيد عبدالوهاب احمد محمد محمد لصاحبها  العامه والمقاوالت العقاري لالستثمار اصول -  10

 االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 8666   برقم

 2017 لسنة 72 رقم

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 . نشاطها لمباشرة            

 2825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد مدبولي اشرف لصاحبها واالستيراد للصناعة افريقيا شمال -  11

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة ع م.االستثمار بقانون:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي

 . نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأه وعلي السارية والقرارات

 2825   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد احمد مدبولي اشرف لصاحبها واالستيراد للصناعة افريقيا شمال -  12

 الطبية والمستلزمات االجهزة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي

 مدينة جهاز داخل النشاط ممارسة يتم ان علي الطبية لالجهزة والتجزئة الجملة تجارة - انتاج وخطوط المعدات وانتاج

 في 1982 لسنة 121 رقم القانون باحكام المنشاه وتلتزم ريةالتجا والتوكيالت والتصدير االستيراد -2 رمضان من العاشر

 صيانه مركز - 1982 لسنة 121 رقم القانون احكام بعض بتعديل 2017 لسنة 7 رقم القانو وعلي المستوردين سجل شأن

 الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز حسابات بافراد المنشاه التزام مع الطبية لالجهزة

 وفي 9514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عطيه مصيلحي خالد لصاحبها المعدنية االمالح لتصنيع الخلود -  13

- انواعها بكافة المعدنية االمالح لتصنيع:  مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة ومع(. حديد شراعة_حديد شباك_حديد بوابات) المعادن وتشغيل تشكيل

 .النشاط لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأة وعلي,  السارية

 9514   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد عطيه مصيلحي خالد)  لصاحبها المعادن وتشغبل لتشكيل الخلود -  14

 انواعها بكافة المعدنية االمالح لتصنيع:  مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة ومع(. حديد شراعة_حديد شباك_حديد بوابات) المعادن وتشغيل تشكيل-

 .النشاط لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأة وعلي,  السارية

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 9899   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الربع عبدالرحمن عبدالحليم طلعت لصاحبها والنسيج للغزل الفهد -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120

 وفي 9880   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالعزيز صالح محمود لصاحبها واالحذيه الجاهزه للمالبس كولكش -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117 تاريخ

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جبر علي محمد محمد لصاحبها  العمومية والتوريدات العقاري لالستثمار الجبر -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 9922

 تاريخ وفي 9886   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجنايني حسن محمد احمد محمود لصاحبها برنت سوبر -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117

 9905   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلمان احمد سالم حمدا لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار النور -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي

 تم20210127 تاريخ وفي 9960   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدهللا سعيد محمد هاني لصاحبها تكنولوجي مولد -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 9877   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، هيرمينا كيرلس هرمينا امير لصاحبها الورق وطباعة لتصنيع كالب كاردس -  7

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي

 9881   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عرفات عطيه عبدالعزيز هشام لصاحبها النظافة واالدوات للبالستيك العالمية -  8

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي

 سبق  ، فرد تاجر ، شهوان جبر حسن محمد طارق لصاحبها ومطبوع ساده ورقيه علب لتصنيع االيطاليه المصريه -  9

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 9902   برقم قيده

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابو فرج محمد فرج حسام لصاحبتها العامة والمقاوالت االساسية للبنية الفرج -  10

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210103 تاريخ وفي 9824

,  الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 9894   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمران مراد محمد عزيزة -  11

 استثمار: التأشير وصف

,  الشركة نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 9906   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دسوقي عشري احمد محمد -  12

 استثمار: التأشير وصف

 تاريخ وفي 9874   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليفه عبدالغني جالل طلحه لصاحبها للصناعه ريفاي بيو بايو -  13

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210113

 تاريخ وفي 9944   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مبروك بكر ابو احمد محمد لصاحبها المعادن لتشكيل المبتكر -  14

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210127

 9822   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كرير سريع احمد هناء لصاحبتها السيارات وبويات دهانات لتصنيع الدولية -  15

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210103 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 9925   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، طعيمه علي احمد محمود اسامة لصاحبها للتجارة سمسم -  16

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210125

 وفي 9821   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد محمد احمد حسن لصاحبها المعادن تشغيل و لتشكيل الحرية -  17

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210103 تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 9869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الصغير شعبان الفتاح عبد رانيا لصاحبها المصانع مستلزمات لتجاره كيان -  18

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي

,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 9927   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدعمه السعيد حافظ عالء -  19

 استثمار: التأشير وصف

 تاريخ وفي 9846   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد علي حسين عبدالمنعم لصاحبها تكس الرحابي -  20

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210105

 تاريخ وفي 9843   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود مصطفي حنان لصاحبها البن لتجارة العهود -  21

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210105

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود محمد احمد خيري لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الوالء -  22

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 9898

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، غالب عبدالحليم حميده عالء لصاحبها السيارات غيار قطع لتجارة وان الطحاوية -  23

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 9875

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد محمود طلعت دعاء لصاحبتها العمومية والتوريدات العقاري لالستثمار الدعاء -  24

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 9921

 تم20210105 تاريخ وفي 9832   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، صادق اسحق عطيه عماد لصاحبها باك العالمي -  25

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 تاريخ وفي 9872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سلطان زكي صادق محمد لصاحبها للتجارة الكنيج -  26

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210113

 تاريخ وفي 9900   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جندي ابو فتحي اشرف شيماء لصاحبتها للتجارة انفنتي -  27

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120

 سبق  ، فرد تاجر ، محمد احمد صالح محمود لصاحبتها االسمنتي الطوب وتوريدات العقاري لالستثمار القبطان -  28

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 9870   برقم قيده

 تاريخ وفي 9888   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض احمد عوض كريم لصاحبها للتجارة المتحدة -  29

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210118

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماده عبدالعظيم محمد عبدالعظيم محمود لصاجبها Rich Plast بالست ريتش -  30

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 9952

 وفي 9932   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حميد عيد عوده سليمان لصاحبها والحيوانات الخيول لتربية الدولية -  31

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ

,  الشركة نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 9828   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايز محمد لطفي وفاء -  32

 استثمار: التأشير وصف

 تاريخ وفي 9883   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابراهيم عثمان محمد نجاة لصاحبتها واللحوم لاللبان المنار -  33

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، قويعبدال علي عيد عبدالرحمن لصاحبها الكهربائية والتوريدات للتجارة وان بي بي ابه -  34

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210127 تاريخ وفي 9963   برقم

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الهم الحمد ابو فتحي عمر لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الفتح -  35

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 9967

 وفي 9911   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين محمد رفعت علي حسام لصاحبها الغذائية للصناعات هيلمر -  36

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210121 تاريخ

 نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 9827   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالرحمن كمال محمد ايهاب -  37

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 تعديل تم20210119 تاريخ وفي 9895   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمطلب محمد عبدالمنعم مصطفي -  38

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع

 تاريخ وفي 9913   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، رشيد عبدالحميد عمر طارق لصاحبها للمطابخ الرشيد -  39

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 9923   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجندي مهدي محمد مصطفي احمد -  40

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل محمد السيد الدين حسام محمد خالد لصاحبها الجاهزة للمالبس سبوت يورو -  41

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210106 تاريخ وفي 9849

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، الملقه محمد احمد عثمان محمد رامي لصاحبها Z O Z الجاهزة الوجبات لتجارة زد او زد -  42

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210110 تاريخ وفي 9856   برقم

 سبق  ، فرد تاجر ، النور ابو سالم محمد سالم عبدالناصر لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار النور -  43

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210105 تاريخ وفي 9831   برقم قيده

 تاريخ وفي 9885   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جهامه سالمان سالم عيد لصاحبها الزراعية للتنمية الدولية -  44

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117

 تاريخ وفي 9907   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات احمد راشد لطفي محمد لصاحبها اليكتريك ملوكي -  45

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120

 9920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد محمود لصاحبها المعلومات لتكنولوجيا ايديال سمارت -  46

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي

 وفي 9919   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توني سيد مصطفي بسمه لصاحبتها والتوريدات للتجارة المزدلفة -  47

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210124 تاريخ

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالرحمن محمد ربيع ناصر لصاحبها والكيماويات الطبية للمستلزمات الربيع -  48

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210103 تاريخ وفي 9818

 نوع تعديل تم20210113 تاريخ وفي 9871   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي احمد السيد سريع ابو فاطمه -  49

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 وفي 9864   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بركات بركات محمود محمد لصاحبها الجاهزة للخرسانة ميكس فورتي -  50

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210111 تاريخ

 سبق  ، فرد تاجر ، الباب فتح عواد عبدالرازق عبدالمحسن عبدالرحمن لصاحبها التجميل لمستحضرات الروز -  51

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210124 تاريخ وفي 9918   برقم قيده

 نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 9859   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحفيظ السيد محمود -  52

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شعالن حسن محمد محمد علي عبدالرحمن لصاحبها deutsche pack باك دوتشه -  53

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 9908

 وفي 3334   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الدبيكي محمود محمد علي هشام لصاحبها الهندسية للصناعات بيتا -  54

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بدوي محمد بكري لصاحبها Pampino الغذائية المواد وتعبئة لتصنيع بامبينو -  55

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210111 تاريخ وفي 9866

 وفي 9903   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد سالم محمد ياسر لصاحبها المعادن وتشغيل للخراطه الهندسيه -  56

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120 تاريخ

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه صادق محمد المه لصاحبتها العمومية والتوريدات الغذائية للمواد الهدي -  57

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210126 تاريخ وفي 9942

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، داود السيد محمود صطفيم لصاحبها العمومية والتوريدات للتجارة الفرعونية -  58

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ وفي 9968

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 

 للصناعات فيجن مودرن: الى 6070 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210105:  تاريخ فى  ،  -  1

   عبدالدايم محمد محمود محمد لصاحبها Modern vision الهندسية

 الغذائية للصناعات القاهرة: الى 6692 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210111:  تاريخ فى  ،  -  2

   اسماعيل علي فوزي حاتم لصاحبها

 العقاري لالستثمار اصول: الى 8666 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210117:  تاريخ فى  ،  -  3

   سيد عبدالوهاب احمد محمد محمد لصاحبها  العامه والمقاوالت

 المعادن وتشغبل لتشكيل الخلود: الى 9514 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210121:  تاريخ فى  ،  -  4

 (   محمد عطيه مصيلحي خالد)  لصاحبها

 للصناعات فيجن مودرن: الى 6070 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210121:  تاريخ فى  ،  -  5

   عبدالدايم محمد محمود محمد لصاحبها الهندسية

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مسئولية ذات ،  م.م.ذ.ش(  مصر فلكس)  واالعالن الدعاية وماكينات خامات وتوزيع الستيراد مصر فلكس   - 1

 510 رقم محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210103 تاريخ وفى ،   5373:  برقم قيدها سبق  محدودة

 تم   20210103 تاريخ وفى ،   5848:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشركاه فايد جالل ابراهيم   - 2

 513 رقم محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو

 ،   6003:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،(   م.م.ش)  MODERN BUILDING SYSTEM الحديث البناء نظم   - 3

 العام المركز لنقل المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210110 تاريخ وفى

 ،   6003:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،(  م.م.ش) GEWAR TRADINIG COMPANY التجارية جوار   - 4

 العام المركز لنقل المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210110 تاريخ وفى

 تاريخ وفى ،   312:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،(  م.م.ش) واالغذية والعصائر للحلويات جروب الربيع   - 5

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210111

 ،   2537:  برقم قيدها سبق  محدودة مسئولية ذات ،(.  م.م.ذ.ش)والمعادن االلمونيوم لتجارة هاشم هاشم شركة   - 6

 المحافظة خارج العام المركز لنقل المحو تم  السجل شطب/محو تم   20210113 تاريخ وفى

 تم   20210126 تاريخ وفى ،   4625:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكها احمد عباس ربيع فاطمة   - 7

 القيد محو تم  السجل شطب/محو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شطب/محو تم   20210126 تاريخ وفى ،   1098:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه حسن عدنان   - 8

 الفرع محو تم  السجل

 وفى ،   4000:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  جمعه محمد السيد واحمد الشاذلي عبدالحميد السيد ابراهيم   - 9

 الشاذلي عبدالحميد السيد ابراهيم/ السيد وتعيين التصفية تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   20210126 تاريخ

 2021/1/26 تاريخ من عام خالل التصفية مدة تكون ان علي للشركة مصفيا

 شطب/محو تم   20210126 تاريخ وفى ،   1098:  برقم قيدها سبق  تضامن شركة ،  وشريكه حسن عدنان   - 10

 الفرع محو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تاريخ وفي 5281، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات( م.م.ذ.ش)البالستيكيه للصناعات يونايتيد -  1

  جنيه  1500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210104،

 Kraft pack for corrugated cardboard and الورقية والمنتجات المضلع الكرتون لتصنيع باك كرافت -  2

paper products  (م.م.ذ.ش  )تعديل تم 20210124،   تاريخ وفي 6044، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات 

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

 تم 20210126،   تاريخ وفي 7978، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه صالح عبدالجواد عطيه محمد -  3

  جنيه  2882000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 7884    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه الفتاح عبد الجيد عبد الخير ابو محمد عادل -  1

 جنوب الصناعية المنطقة - 470 رقم القطعة - علوي الثاني الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

  - 6أ غرب

 تاريخ وفي 1726    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  Uni TEX والتجارة للصناعة تكس يوني -  2

 -xvif رقم القطعة علي الكائن المصنع من علوي االول الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

 c1 الصناعية المنطقة

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 369    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه على جن احمد ابراهيم -  3

  - االول التجمع - مول كايرو بورتو التجاري بالمركز - بالبدورم 41 رقم تجاري محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 7507    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه الدين سعد محمد عبدالقادر -  4

 الصناعية المنطقة 1/1 رقم القطعة من-العلوي الثاني بالدور وعنبر العلوي االول الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 داش a1 الثالثة

 

 تم 20210104 تاريخ وفي 7507    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته الدين سعد محمد عبدالقادر -  5

 المنطقة 1/1 رقم القطعة من-العلوي الثاني بالدور وعنبر العلوي االول الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 داش a1 الثالثة الصناعية

 

 20210106 تاريخ وفي 55    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، وود اراك االخشاب اتصنيع وود مصر -  6

 A4\ الصناعية المنطقة 99 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وفي 9239    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،) م.م.ذ.ش)  ( فارما واكي(  الدوائيه للصناعات واكد:  -  7

 رقم القطعة من 1 رقم االنتاج عنبر:  الي الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ

 - مربع متر مليون 6 الجنوبية المنطقة - 258



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 9239    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،) م.م.ذ.ش)  ( فارما واكي(  الدوائيه للصناعات واكد:  -  8

 رقم القطعة من 1 رقم االنتاج عنبر:  الي الفرع عنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ

 - مربع متر مليون 6 الجنوبية المنطقة - 258

 6003    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  MODERN BUILDING SYSTEM الحديث البناء نظم -  9

 - 5531 رقم بالعقار - االرضي الدور - 1 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ وفي

 الشرقية من القيد يمحي وبذلك المقطم - زيد ابو محمود شارع

 وفي 6003    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) GEWAR TRADINIG COMPANY التجارية جوار -  10

 شارع - 5531 رقم بالعقار - االرضي الدور - 1 رقم شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ

 الشرقية من القيد يمحي وبذلك المقطم - زيد ابو محمود

 تاريخ وفي 4599    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  المعادن وتشكيل لليزر السورية المتحدة -  11

 المنطقه -(  ج)  نموذج(  د) العنبر من( 9,5,1) رقم  الوحداه   ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110

  الصغيره الصناعات بمجمع C2 الصناعيه

 20210110 تاريخ وفي 4599    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  المعادن وتشكيل لليزر المتحدة -  12

 C2 الصناعيه المنطقه -(  ج)  نموذج(  د) العنبر من( 9,5,1) رقم  الوحداه   ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  الصغيره الصناعات بمجمع

 تاريخ وفي 4599    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  ادنالمع وتشكيل لليزر السورية المتحدة -  13

 بالمنطقه ج عنبر 3 رقم الصناعيه الوحده- بالعنوان فرع اضافة... ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110

 -(  الصغيره الصناعات مجمع) C2 الصناعيه

 20210110 تاريخ وفي 4599    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  المعادن وتشكيل لليزر المتحدة -  14

 C2 الصناعيه بالمنطقه ج عنبر 3 رقم الصناعيه الوحده- بالعنوان فرع اضافة... ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 -(  الصغيره الصناعات مجمع)

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 312    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الشرقية للحلويات المتحدة -  15

 A5 الصناعية بالمنطقة الكائنة 58 رقم القطعة:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 تم 20210111 تاريخ وفي 312    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( الربيع)الشرقية للحلويات المتحدة الشركة -  16

 A5 الصناعية بالمنطقة الكائنة 58 رقم القطعة:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 312    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) واالغذية والعصائر للحلويات جروب الربيع -  17

 A5 الصناعية بالمنطقة الكائنة 58 رقم القطعة:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210111

,  العنوان تعديل تم 20210111 تاريخ وفي 312    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الشرقية للحلويات المتحدة -  18

 محافظة نصر مدينة الثامنة بالمنطقة الرفاعى عبدالحكيم شارع 52: بالعنوان للشركه فرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 فقط الشركة لمنتجات تجارى مكتب بغرض القاهرة

 تم 20210111 تاريخ وفي 312    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( الربيع)الشرقية للحلويات المتحدة الشركة -  19

 مدينة الثامنة بالمنطقة الرفاعى عبدالحكيم شارع 52: بالعنوان للشركه فرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 فقط الشركة لمنتجات تجارى مكتب بغرض القاهرة محافظة نصر

 تاريخ وفي 312    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) واالغذية والعصائر للحلويات جروب الربيع -  20

 بالمنطقة الرفاعى عبدالحكيم شارع 52: بالعنوان للشركه فرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210111

 فقط الشركة لمنتجات تجارى مكتب بغرض القاهرة محافظة نصر مدينة الثامنة

 تم 20210112 تاريخ وفي 1083    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) الطبية للخدمات سكان الصفوة -  21

 المستشفي شارع خليل عبدالرحمن جودة محمد ملك طوابق خمس من مكون عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 السوق مشتول المركزي

 العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 5874    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه توفيق سيد محمد -  22

 A1,A2 بين المحصورة المنطقة- العاشر دوار - عثمان وكاله17 رقم الصناعيه الوحدة ،:   الـتأشير وصف, 

 2537    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،(. م.م.ذ.ش)والمعادن االلمونيوم تجارةل هاشم هاشم شركة -  23

 فهيم احمد شارع 13 رقم بالعقار االرضي بالدور 1 شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي

 الشرقية من القيد يمحي وبذلك القاهرة - النزهة - بيومي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 572    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه قزحالوى نديم عبدالساتر -  24

 (C2) الصغيرة الصناعات مجمع( ب) نموذج( ل) عنبر22،10 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 20210119 تاريخ وفي 9375    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) للكيماويات فيلد اجرى -  25

 قرية - كامل حسن اللواء شارع من متفرع متولي احمد السيد امل/  العقارملك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 - المهدية

 20210119 تاريخ وفي 9375    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) للكيماويات فيلد اجرى -  26

 المهدية قرية - كامل حسن اللواء شارع من متفرع السيد محمد عفاف/  العقارملك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 هيها-

 تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 2091    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه زيدان عبدالرحمن محمد -  27

  6أ غرب جنوب الصناعيه المنطقه 87 رقم المصنع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210120 تاريخ وفي 1179    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه عبدالرحيم يوسف السيد احمد -  28

 متر 5200 مساحة علس الجوية للكلية الخلفي الطريق-الشرقي البر -السالم قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210120 تاريخ وفي 1179    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عبدالرحيم يوسف السيد احمد -  29

 متر 5200 مساحة علس الجوية للكلية الخلفي الطريق-الشرقي البر -السالم قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وفي 2474    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) capital group والتصدير لالستيراد جروب كابيتال -  30

  ـ مربع متر مليون 6 الجنوبيه المنطقه ـ 122 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  31

 المحطة سحالي بناحية 5 1 ك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  32

  - طنطا مركز - نفيا - تكنو هايبر امام - السماح حي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  33

  قسم - الزكاة مؤسسة شارع - الوالي غيط حوض ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  34

  - شنشور - سمادون طريق الجمهورية ش امتداد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  35

  - المنصورة - الغربي البر - سلكا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  36

  - الثورة أبيس 4/4 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  37

  ثان النجدة امام الحجاز شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  38

 - البياضية - كامل مصطفي شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  39

  - سويف بني قسم - النيل شرق - العرب المقاولين شارع 13 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  40

  - تلة - الهيما ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  41

  - درنكه قرية ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  42

   - اخميم - الكوثر سوهاج طريق - القبلية الحواويش ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210121 تاريخ وفي 1845    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  43

   اسوان قسم الجراد مكافحة خلف شاع(  4)  رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وفي 7134    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) EGY BOX والتغليف الكرتون لصناعة بوكس ايجى -  44

 م225)  بمساحة المصنع صالة في االرضي الدور من جزء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ

   4 ب 98 رقم بالقطعة(  االول)  االيمن المصنع مبني بعرض( 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 7973    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) Misr Maica مايكا مصر -  45

  -A5 الصناعية طقةالمن(  258)  رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 7219    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه كالب علي مازن -  46

 6أ غرب جنوب الصناعية المنطقه -136 قطعه ،:   الـتأشير وصف, 

 العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 7219    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه كالب علي مازن -  47

 6أ غرب جنوب الصناعية المنطقه -136 قطعه ،:   الـتأشير وصف, 

 تم 20210125 تاريخ وفي 5409    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،( م.م.ش) والحراسة لألمن األمريكية -  48

- ثانية مجاورة-الروسية الجامعه شارع االول الدور-7 رقم مكتب -55 رقم مول ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 -االول الحي

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 5543    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه احمد عبدالحكيم احمد -  49

 -a5 الصناعية بالمنطقة -127 رقم الصناعية القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 1098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه حسن عدنان -  50

 MC1/18 رقم قطعه االمل مول بالبدروم 43 رقم محل ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 1098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه حسن عدنان -  51

 MC1/18 رقم قطعه االمل مول بالبدروم 43 رقم محل:  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

,  العنوان تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 1098    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه حسن عدنان -  52

 سوق سنتر الشروق مشروع االرضي الدور أ نموذج 21 رقم محل:  بالعنوان الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف

 45 المجاورة

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 4625    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها احمد عباس ربيع فاطمة -  53

 القيد يمحي بذلك - القاهرة - بدر مدينة فدان 800 الصناعية بالمنطقة( 3/704) رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 الشرقية من

 تم 20210126 تاريخ وفي 8567    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، شريكيه و كريدى صبحى محمد عدنان -  54

 6أ شرق - 109 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تم 20210126 تاريخ وفي 6759    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه علي اسماعيل عجمي احمد -  55

  جنوب- فدان 710 منطقة - المطورين ارض - اصناعية المناطق -76 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210126 تاريخ وفي 9669    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه يونس علي صابر عمر -  56

 - C1 الصناعية المنطقة - Ixijk رقم بالقطعة الثاني الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تم 20210126 تاريخ وفي 7978    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه صالح عبدالجواد عطيه محمد -  57

  -   B4 الصناعية المنطقة 125 رقم القطعة  علي المقام  بالمبني االرضي الدور: ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 555    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته السيد فوزى محمد -  58

  A1.A6 بين الصناعية بالمنطقة 10 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 9600    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه عطيه فرج محمد -  59

 المنطقة -  الجديدة الصالحية - ج قطاع - 33 رقم القطعة  - متر 200 بمساحة 6 رقم عنبر ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 األولى الصناعية

 تم 20210127 تاريخ وفي 4737    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه ابراهيم فؤاد احمد مصطفي -  60

 االردنية الشركة عمارات-(ج) مرحلة -(3) رقم محل:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وفي 4737    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيه امين محمد صبري مجدي للبالستيك اوربت شركة -  61

 الشركة عمارات-(ج) مرحلة -(3) رقم محل:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ

 االردنية

 تاريخ وفي 4737    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيه مرسي محمد كمال محمد بالست سما -  62

 االردنية الشركة عمارات-(ج) مرحلة -(3) رقم محل:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127

 تاريخ وفي 4737    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه مرسي محمد كمال محمد بالست سما -  63

 االردنية الشركة عمارات-(ج) مرحلة -(3) رقم محل:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127

 تم 20210127 تاريخ وفي 4737    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه ابراهيم فؤاد احمد مصطفي -  64

 االردنية الشركة عمارات-(ج) مرحلة -(3) رقم محل:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 4737    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه امين محمد صبري مجدي للبالستيك اوربت شركة -  65

 الشركة عمارات-(ج) مرحلة -(3) رقم محل:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ

 االردنية

 تاريخ وفي 4737    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه مرسي محمد كمال محمد بالست سما -  66

 االردنية الشركة عمارات-(ج) مرحلة -(3) رقم محل:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127

 تاريخ وفي 4737    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه مرسي محمد كمال محمد بالست سما -  67

 االردنية الشركة عمارات-(ج) مرحلة -(3) رقم محل:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127

 تم 20210127 تاريخ وفي 4737    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه ابراهيم فؤاد احمد مصطفي -  68

 الزقازيق-بك يوسف قسم الشعرية باب ش7:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 وفي 4737    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيه امين محمد صبري مجدي للبالستيك اوربت شركة -  69

 الزقازيق-بك يوسف قسم الشعرية باب ش7:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ

 تاريخ وفي 4737    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيه مرسي محمد كمال محمد بالست سما -  70

 الزقازيق-بك يوسف قسم الشعرية باب ش7:  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 1653    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  الزراعيه للتنميه كميكال اجرو يونيفرسال -  84

 - العادلية جمعية 131  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131

 تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 9022    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه غزال احمد فرج محمد -  85

 2 سنتر هايدي بمشروع-العلوي الدور-ج نموذج -4 رقم تجارية وحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والمالبس والنسيج الغزل لصناعة مصنع وتشغيل اقامة  نتضام شركة ، وشريكه الدين سعد محمد عبدالقادر -  1

 للغير الجاهزةوالتصنيع

   

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 7507   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها

 والمالبس والنسيج الغزل لصناعة مصنع وتشغيل اقامة  تضامن شركة ، وشريكته الدين سعد محمد عبدالقادر -  2

 للغير الجاهزةوالتصنيع

   

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 7507   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها

 الكهربائية التجهيزات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  بسيطة توصية ، وشريكته عبدالعظيم عبدالعزيز شادي -  3

 الومنيوم والميكانيكيةوحقن

 مستقلة حسابات بافراد الشركة التزام مع والتصدير واالستيراد العمومية والتوريدات العامة والمقاوالت العامة التجارة -

 وفقا والمصدرين المستوردين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع حدة علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز

 والقرارات ئح واللوا قوانين ال أحكام مراعاة مع. 1975 لسنة 118 والقانون 1982 لسنة 121 رقم القانون الحكام

 تاريخ وفي 2465   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210105

 الكهربائية التجهيزات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  بسيطة توصية ، وشريكه عبدالعظيم عبدالعزيز شادي شركة -  4

 الومنيوم والميكانيكيةوحقن

 مستقلة حسابات بافراد الشركة التزام مع والتصدير واالستيراد العمومية والتوريدات العامة والمقاوالت العامة التجارة -

 وفقا والمصدرين المستوردين سجل في القيد شروط باستيفاء الشركة التزام مع حدة علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز

 والقرارات ئح واللوا قوانين ال أحكام مراعاة مع. 1975 لسنة 118 والقانون 1982 لسنة 121 رقم القانون الحكام

 تاريخ وفي 2465   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي السارية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  طالنشا تعديل تم20210105

 - فلوتنج مضلع كرتون ورق لصناعة مصنع وتشغيل اقامة  مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  الورق لصناعة باك توتال -  5

 العادة مستخدم كرتون استيراد - والتصدير االستيراد  - مانيال كرتون ورق -(  مبيض فير كرافت)  لينر تست ورق

 باحكام الشركة التزام مع والمصانع االنتاج وخطوط للمعدات الهندسية التصميمات اعمال - الورق وتصنيع والنتاج تدوير

 التجارية الوكالة اعمال وتنظيم المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون

 قيدها سبق  ، لمزاولة الالزمة التراخيص علي الحصول بعد اال غرضها مزاولة في حق اي الشركة تاسيس ينشئ وال

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210111 تاريخ وفي 4676   برقم

 القوانين باحكام اليخل وبما المختصة الجهات من غرضها  مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  الورق لصناعة باك توتال -  6

 الالزمة التراخيص استصدار بشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه ومع الغرض لهذا المنظمة

 التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة

 في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها ق تحقي على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيه أعماال تزاول

 وفي 4676   برقم قيدها سبق  ، التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210111 تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 واالستثمار التسويق  محدودة مسئولية ذات ،) م.م.ذ.ش( A M G  العقارى والتطوير لالستثمارات كاسل جولدن -  7

  العقارى والتطوير

  

.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 

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

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

 تم20210113 تاريخ وفي 6183   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 لعمليات المسانده البتروليه الخدمات تقديم -  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) البترولية للخدمات النمر -  8

  الغاز وتوصيل والحفر االستكشاف

  الصيانه واعمال بالتسويق يتعلق ما  وكذا البترول وتكرير االنتاج المسانده البتروليه الخدمات تقديم -

  البتروليه المنتجات وتوزيع السيارات وخدمه تموين محطات واداره تشغيل -

  ومواقعها ومنشاتها والغاز البترول لشركات والفنيه الخدميه والمهمات والمعدات االجهزه توفير -

         

  بتعديل 2017 لسنه 7 رقم والقانون 1981 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم والتصدير االستيراد -

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 8036   برقم قيدها سبق  ، احكام

 سجل شان في 1982 لسنه 121 رقم القانون  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) البترولية للخدمات النمر -  9

   المستوردين

  البتروليه والحقول والمواقع الشركات في  للعاملين  التغذيه خدمات تقديم -

   بها والعاملين البترول لحقول(  الجوفيه/  البراكشن)  الصالحه والمياه للشرب الصالحه العذبه المياه توصيل -

  السيارات وصيانه بخدمه القيام -

  البترول قطاع ومشات لمواقع الالزمه المعاونه الخدمات تقديم -

   للمباني واالصالحيه التكميليه باالعمال القيام -

  والمتخصصه والمتكامله العامه المقاوالت -

,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 8036   برقم قيدها سبق  ، والبناء االراضي وتقسيم وبيع شراء -

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

  سكنيه او اواداريه  تجاريه وحدات سواء عليها  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) البترولية للخدمات النمر -  10

  البتروليه الخدمات مجال في البشريه الموارد وتدريب وتنميه العداد مركز واقامه  انشاء -

  والخارج الداخل من والمنشات للمباني والصيانه النظافه خدمات تقديم -

  الغذائيه المواد توريد -

 واالنشطه السياحيه والقري الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت السفاري ويخوت  والعائمه الثابته الفنادق -

 بها الخاصه المنشات واستكمال ثقافيه او تجاريه - او رياضيه او ترفيهيه او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه اي المكمله

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 8036   برقم قيدها سبق  ، التوسع في

 والشقق والموتيال الفنادق -- مستوي يقل اال علي فيها  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) البترولية للخدمات النمر -  11

 المساحات اجمالي نصف علي منها المبيعه الوحدات مساحه- اجمالي يزيد واال نجوم ثالثه عن السياحيه والقري واالجنحه

  للمشروع االيوانيه الطاقه من المبنيه

  السياحيه والقري الفندقيه والشقق والموتيالت للفنادق السياحي والتسويق االداره -

 وغيرها والعالجيه الطبيه والمراكز المستشفيات لدي الحجز اجراءات بتنظيم وذلك للمرضي العالجيه السياحه -

 وفي 8036   برقم قيدها سبق  ، المختص الوزير مع بالتنسيق بالصحه المختص الوزير من قرارا بتحديده يصدر مما

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ

  بالسياحه  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) البترولية للخدمات النمر -  12

 النظم من وغيرها  المرجانيه والشعب الطيور مشاهده ومواقع البيئيه النزل واداره باقامه وذلك البيئه السياحه -

  المتميزه البيئيه

  الجمركي التخليص -

  والتفريغ الشحن خدمات تقديم -

  

  السيارات وبيع وايجار تجاره خدمات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   والمستشفيات العامه والمنشئات للمنازل والتعقيم التطهير اعمال خدمات -

 8036   برقم قيدها سبق  ، حكوميه والغير الحكوميه الخدمات  امام االجراءات النهاء الوساطه باعمال القيام -

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) المعدنية للزيوت المصرية االردنية -  13

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117 تاريخ وفي 8170   برقم قيدها سبق  ،.  القانون ألحكام

 محدودة

 هو الشركة غرض  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) المعدنية للزيوت المصرية االردنية -  14

 : التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط "

 .  الصناعية والتخليقية المعدنية والشحوم الزيوت وتنقية وتعبئة وخلط لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة ــ

 : التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط "

  التصدير ــ

 حالة وفى 2017 لسنة 72 رقم اإلستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات إفراد الشركة على

 تم20210117 تاريخ وفي 8170   برقم اقيده سبق  ، بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة إلتزام عدم

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 72 رقم اإلستثمار بقانون الواردة والحوافز  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) المعدنية للزيوت المصرية االردنية -  15

 .  2017 لسنة

 . القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات اإلستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 النشاط قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلك عن الخارج

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 .  األنشطة

 تاريخ وفي 8170   برقم قيدها سبق  ، التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117

 هو الشركة غرض  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) Misr Maica مايكا مصر -  16

  مصنع وتشغيل إقامة

 الميالمين كبس وبودرة  فورمالدهيد اليوريا كبس بودرة و الفورمالدهيد البالستيكية و الكيماوية المواد لتصنيع .1

 جاف و سائل فورمالدهيد يوريا غراء و جليز و نوفوالك و يوريافورمالدهيد وفورم فينول كبس بودرة و  فورمالدهيد

 جاف فورمالدهيد نفثالين سلفونيتد و وجاف سائل فورمالدهيد ميالمين وغراء وجاف سائل فورمالدهيد فينول وغراء

 .  وسائل

 . CHIPBOARDالحبيبى الخشب و MDF المضغوط الخشب ألواح لتصنيع .2

,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 7973   برقم قيدها سبق  ، الديكور ورق و الكرافت ورق لتشبيع .3

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف

 تكسية و والوانه اشكاله و  مقاساته و انواعه بكافة  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) Misr Maica مايكا مصر -  17

 .  والفورمايكا  والفنيل  والفويل  الميالمين باوراق  المقاسات بكافة   MDFالـ و الحبيبي الخشب

 ألواح) المقساة اللدائنية واأللواح CHIPBOARD الحبيبى الخشب ألواح و MDF المضغوط الخشب ألواح لكبس .4

 .  الورنيشات و بالبويات أنواعها بكافة األلواح طالء و والفورمايكا  والفنيل  والفويل  الميالمين بأوراق(  الفورمايكا

  ومقاساته انواعه بمختلف الورق لطباعة .5

 (  الباركيه)  انواعها بكافه الخشبيه االرضيات تصنيع .6

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 7973   برقم قيدها سبق  ، تصنيع .7

 محدودة

 . اصنافه و انواعه بكافة االثاث و االخشاب  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش) Misr Maica مايكا مصر -  18

 P.V.C (P.V.C Edge banding)    الـ من الحرف شريط فيها بما البالستيكية المنتجات تصنيع .8

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و السارية القرارات و اللوائح و القوانين باحكام االخالل دون ذلك و

 التي او باعمالها شبيهة اعمال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز االنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 طبقا ذلك و بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 7973   برقم قيدها سبق  ، القانون الحكام

 محدودة

 االستيراد:  الشركه غرض  مساهمة شركة ،( م.م.ش) capital group والتصدير لالستيراد جروب كابيتال -  19

 المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم القانون باحكام الشركه وتلتزم قانونا به مسموح فيماهو والتصدير

  2015 لسنه 902 رقم الوزارى والقرار

  العامه والمقاوالت العقارى االستثمار ـ

  وتوريدها الكهربائيه اللوحات تصنيع ـ

  االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع

 ههشبي اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى اوتشترك مصلحه لها يكون ان للشركه ويجوز

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 2474   برقم قيدها سبق  ، باعمالها

 تحقيق على تعاونها قد اوالتى  مساهمة شركة ،( م.م.ش) capital group والتصدير لالستيراد جروب كابيتال -  20

 الحكام طبقا بهاوذلك اوتلحقها تشتريها او السالفه الهيئات فى تندمج لهاان يجوز كما ، الخارج فى او مصر فى غرضها

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 2474   برقم قيدها سبق  ، التنفيذيه والئحته القانون

 مساهمة

  الغذائية المواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)  الغذائية للمواد نسله -  21

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 مسئولية ذات:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 8333   برقم قيدها سبق  ،.  القانون ألحكام

 محدودة

 أنواع كافة توزيع و تجارة و بيع هو  مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  الزراعيه للتنميه كميكال اجرو يونيفرسال -  22

 وتوزيع األجنبية و المصرية المنتجات كافة و الحشرية و الزراعية المبيدات و الزراعية المخصبات و الكيماوية األسمدة

 الزراعية التقاوى و البذور أنواع كافة فى االتجار -.  مستخرجاتها و النباتية الزيوت و الزراعى االنتاج مستلزمات جميع

 السلع و بها الخاصة الغيار قطع و الزراعية المعدات و االالت فى االتجار - بها الخاصة الخام المواد و األعالف و

 1653   برقم قيدها سبق  ، انواع جميع و الغذائية المواد فى االتجار -. الرأسمالية و  االستهالكية و النهائية و الوسيطة

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي

 و بستانية و حقلية من الزراعية الحاصالت  مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  الزراعيه للتنميه كميكال اجرو يونيفرسال -  23

 أغراض فى الستعمالها المضارب و المحالج و المستودعات و المخازن و األراضى استئجار و شراء - خضروات

 بيع و الجهات كافة من الزهر أقطان شراء - األرز ضرب مشتقات بيع و تصديره و األبيض األرز فى االتجار - الشركة

 التجارة - التجارية التوكيالت  -. التصدير و االستيراد - العمومية المقاوالت - الجهات لكافة األقطان حليج نواتج جميع

 سبق  ، مبيدات تعبئة و خلط - العمومية التوريدات -. زراعى كبريت طحن و تعبئة - قانونا به مسموح هو فيما العامة

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 1653   برقم قيدها

 تعبئة و خلط و تصنيع و عامة صحة  مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  الزراعيه للتنميه كميكال اجرو يونيفرسال -  24

 تصنيع - كبريت - بوتاسيوم - نيتروجين على يحتوى سماد تصنيع - الكالسيوم فوسفات سوبر تصنيع - زراعية مبيدات

 - نيتروجين على يحتوى سماد تصنيع - كبريت - ماغنسيوم - نيتروجين على يحتوى سماد تصنيع - كالسيوم نترات

 - 5/0/45 سماد تصنيع - بوتاسيوم ، فوسفور ، نيتروجين على يحتوى سماد تصنيع - كبريت - بوتاسيوم - فوسفور

 % 37 محبب الكالسيوم فوسفات سوبر السنبلة تصنيع

 وفي 1653   برقم قيدها سبق  ، تصنيع - سالين انتى الجمل سماد تصنيع -. 5/  0/  30 جولدى الجمل سماد تصنيع -

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ

 1+0/0/  32   جولدى الجمل سماد  مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  الزراعيه للتنميه كميكال اجرو يونيفرسال -  25

 سلفات الجمل سماد تصنيع - فوس جراند الجمل سماد تصنيع - 19/19/19 جولدى الجمل سماد تصنيع - ماغنسيوم

 -. 50/  0/  0 بوتاسيوم  الجمل سماد تصنيع - ماغنسيوم الجمل سماد تصنيع - فوسفوريك الجمل سماد تصنيع - حديدوز

 -.  ماغنسيوم 1/  0/  40 السنبلة سماد تصنيع - ماغنسيوم 0/1/ 0/  45 السنبلة سماد تصنيع - الجمل فاين سماد تصنيع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ناعم أحادى اتفوسف سوبر السنبلة سماد تصنيع -%  12.5 محبب الكالسيوم أحادى فوسفات سوبر السنبلة سماد تصنيع

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 1653   برقم قيدها سبق  ، 12.5

 الجير فوسفات سوبر السنبلة تصنيع -%   مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  الزراعيه للتنميه كميكال اجرو يونيفرسال -  26

 سوبر السنبلة سماد تصنيع -%  40 سلفر فاين سماد تصنيع -% 80 سلفر سوريل سماد تصنيع - بودر%  15 األحادى

 ، محبب  NBK تصنيع ،  سائل بودر  NBK تصنيع ، الجمل فاين تضنيع -. محبب%  15  االحادى الجير فوسفات

 مبيدات تصنيع ،  ميكرونى كبريت تصنيع ، زراعى كبريت تصنيع ، سوائل مبيدات تصنيع ، بودر مبيدات تصنيع

"  حشائش مبيدات تصنيع ،"  سائل - بودر"  فطرية مبيدات تصنيع ،"  سائل - بودر"  حشرية مبيدات تصنيع ، متنوعة

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 1653   برقم قيدها سبق  ، تصنيع ،"  سائل - بودر

 مساهمة

 ، نحاس سلفات تصنيع ، بيطرية مبيدات  مساهمة شركة ،(  م.م.ش)  الزراعيه للتنميه كميكال اجرو يونيفرسال -  27

 تصنيع ، احماض تعبئة ، فوسفات تحبيب ، بودر زراعية مبيدات تعبئة و خلط ، سائلة زراعية مبيدات تعبئة و خلط

 . سلفونيك

  

.                كالسيوم نترات تصنيع -.    منجنيز سلفات تصنيع -.   زنك سلفات تصنيع -.   ماغنسيوم سلفات تصنيع - 

 . ماغنسيوم نترات تصنيع -.     كبريتيك حامض وحدة -.    حديدوز سلفات تصنيع -

 وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 1653   برقم قيدها سبق  ، مبيدات تعبئة و تصنيع و انتاج خط 

 مساهمة شركة:  التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20210124 تاريخ وفي 7219   برقم قيدها سبق ، وشريكه كالب علي مازن -  1

 تضامن شركة: التأشير

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ابراهيم احمد: الى 9133 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210103:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشريكه قروش شيخ

 عبدالقادر: الى 7507 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل أشيرالت تم  تضامن شركة  20210104:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكه الدين سعد محمد

 شادي: الى 2465 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210105:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكته عبدالعظيم عبدالعزيز

 شادي: الى 2465 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210105:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكته عبدالعظيم عبدالعزيز

 لليزر المتحدة: الى 4599 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20210110:  تاريخ فى  ،  -  5

 ( م.م.ش)  المعادن وتشكيل

 التجارية جوار: الى 6003 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20210110:  تاريخ فى  ،  -  6

GEWAR TRADINIG COMPANY (م.م.ش) 

 محمود احمد: الى 7166 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210112:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكه محمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 محمود احمد: الى 7166 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210112:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشريكه لبيب محمد

 كمال بدور: الى 9163 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210125:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشريكيها محمد السالم عبد

 اس: الى 9082 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20210125:  تاريخ فى  ،  -  10

 )م.م.ذ.ش( S H M A  HALAB For Food Industrial  الغذائية للصناعات  حلب ايه ام اتش

 يسري  وليد: الى 9040 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210126:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشريكه عبدالسميع

 محمد عالء: الى 6418 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210127:  تاريخ فى  ،  -  12

 وشريكه سيد

 السيد: الى 2694 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210127:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشريكه السيد عبدالفتاح

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 من بدال -ايه أس لولاير شركة عن ممثال  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  Vincent Vignaud فيجناد افنسنت -  1

 7604   برقم    20210103:  تاريخ ، stephane jacques yves جولي ستيفان

 الحاقا وذلك توفيق الباب فتح الفتوح ابو/  السيد القانونى المصفى واختصاص مهام تحديد  تحميل  تضامن ةشرك  0 -  2

 تعيين تم بموجبة والذي 31/8/2020 الموافق االثنين يوم  الشركة بمقر المنعقد الشركاء جماعة بمحضر جاء ما على

 اختصاصات اضافة االجتماع بهذا الشركاء قرر وقد للشركة قانوني مصفى توفيق الباب فتح الفتوح ابو/  السيد

 والصالحيات التصفية مدة اثناء االزمة المعامالت كافة وانهاء االمور تسيير من يتمكن حتي القانوني للمصفي وصالحيات

 4330   برقم    20210105:  تاريخ ، والبيع الشراء عقود على التوقيع في الحق  هي له الممنوحة

 الحاقا وذلك توفيق الباب فتح الفتوح ابو/  السيد القانونى المصفى واختصاص مهام تحديد  تحميل  تضامن شركة  0 -  3

 تعيين تم بموجبة والذي 31/8/2020 الموافق االثنين يوم  الشركة بمقر المنعقد الشركاء جماعة بمحضر جاء ما على

 اختصاصات اضافة االجتماع بهذا الشركاء قرر وقد للشركة قانوني مصفى توفيق الباب فتح الفتوح ابو/  السيد

 والصالحيات التصفية مدة اثناء االزمة المعامالت كافة وانهاء االمور تسيير من يتمكن حتي القانوني للمصفي وصالحيات

 4330   برقم    20210105:  تاريخ ، والبيع الشراء عقود على التوقيع في الحق  هي له الممنوحة

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن  تحميل  تضامن شركة  0 -  4

 والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل وكذلك ولمصلحتها الشركة

 وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

 عقود على التوقيع و العقاري الشهر مع التعامل وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل الشيكات على والتوقيع

 4330   برقم    20210105:  تاريخ ،.  بالشركة الخاصة السيارات بيع توكيالت وعمل عليها والتصديق البيع

 باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن  تحميل  تضامن شركة  0 -  5

 والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل وكذلك ولمصلحتها الشركة

 وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع عم التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

 عقود على التوقيع و العقاري الشهر مع التعامل وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل الشيكات على والتوقيع

 4330   برقم    20210105:  تاريخ ،.  بالشركة الخاصة السيارات بيع توكيالت وعمل عليها والتصديق البيع

 4599   برقم    20210110:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العليوي عبدو يوسف -  6

 4599   برقم    20210110:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  العليوي عبدو يوسف -  7

   برقم    20210110:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  خليفه يوسف بشار -  8

4599 

   برقم    20210110:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  خليفه يوسف بشار -  9

4599 

   برقم    20210110:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلو محمد عبدالرزاق -  10
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20210110:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حلو محمد عبدالرزاق -  11

4599 

 4599   برقم    20210110:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خليفه يوسف احمد -  12

 4599   برقم    20210110:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  خليفه يوسف احمد -  13

 علي التوقيع حق ويملك القضاء امام الشركة ادارة مجلس رئيس يمثل:    والتوقيع االدارة حق  مساهمة شركة  0 -  14

 ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذة علي بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت

  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق يخولهم وان مفوضين وكالء او مدريين عدة يعين ان في الحق االداره

 والتوقيع االداره حق  منفردين او مجتمعين االداره مجلس واعضاء االداره مجلس رئيس ولنائب االداره مجلس ولرئيس

    20210110:  تاريخ ، والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بأسم والتعامل

 4599   برقم

 علي التوقيع حق ويملك القضاء امام الشركة ادارة مجلس رئيس يمثل:    والتوقيع االدارة حق  مساهمة شركة  0 -  15

 ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذة علي بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت

  مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق يخولهم وان مفوضين وكالء او مدريين عدة يعين ان في الحق االداره

 والتوقيع االداره حق  منفردين او مجتمعين االداره مجلس واعضاء االداره مجلس رئيس ولنائب االداره مجلس ولرئيس

    20210110:  تاريخ ، والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بأسم والتعامل

 4599   برقم

 مجلس ولعضو اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام  والتوقيع االدارة حق  مساهمة شركة  0 -  16

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك يعجم مع التعامل منفردا خليفه يوسف احمد/  السيد االداره

 بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعين فى الحق كذلك وله  اغراضها وضمن الشركة

   برقم    20210110:  تاريخ ، منفردا  ايضا وله والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل المبالغ ودفع قبض
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 مجلس ولعضو اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام  والتوقيع االدارة حق  مساهمة شركة  0 -  17

 الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل منفردا خليفه يوسف احمد/  السيد االداره

 بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعين فى الحق كذلك وله  اغراضها وضمن الشركة

   برقم    20210110:  تاريخ ، منفردا  ايضا وله والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل المبالغ ودفع قبض
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 الشركة بمعامالت تتعلق التى والثفقات والمشارطات العقود كافة ابرام  والتوقيع االدارة حق  مساهمة شركة  0 -  18

 والبيع والشراء االيجار عقود على التوقيع حق وكذا والرهن القرض عقود على التوقيع حق كذلك وله االجل او بالنقد

 او توكيل فى الحق وله ولمصلحتها الشركة بأسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 4599   برقم    20210110:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض

 الشركة بمعامالت تتعلق التى والثفقات والمشارطات العقود كافة ابرام  والتوقيع االدارة حق  مساهمة شركة  0 -  19

 والبيع والشراء االيجار عقود على التوقيع حق وكذا والرهن القرض عقود على التوقيع حق كذلك وله االجل او بالنقد

 او توكيل فى الحق وله ولمصلحتها الشركة بأسم والمنقوالت والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 4599   برقم    20210110:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض

    20210111:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  DO HYUN JUNG جانج هيون دو -  20

 2250   برقم

:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  MOON YONG SUNG سونج يونج مون -  21

 2250   برقم    20210111

 الممنوحة السابقة الصالحيات بنفس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  DO HYUN JUNG جانج هيون دو -  22

 2250   برقم    20210111:  تاريخ ، لسابقا االدارة مجلس لعضو

 السابقة الصالحيات بنفس  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  MOON YONG SUNG سونج يونج مون -  23

 2250   برقم    20210111:  تاريخ ، السابق االدارة مجلس لعضو الممنوحة

    20210111:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  المغربى على موسى على احمد -  24
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  المغربي السيد علي موسي علي -  25
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:  تاريخ ، موصي شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  لبيب محمد محمود احمد -  27

 7166   برقم    20210112

:  تاريخ ، موصي شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  لبيب محمد محمود احمد -  28

 7166   برقم    20210112

:  تاريخ ، موصي شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  لبيب محمد محمود احمد -  29
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:  تاريخ ، موصي شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود اكرم -  30

 7166   برقم    20210112
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   برقم    20210112:  تاريخ ،   متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود امير -  44
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 الجهات امام المسئوليه و التوقيع و االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  لبيب محمد محمود احمد -  45

 جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل حق لبيب محمد محمود احمد/ السيد المتضامن للشريك الرسميه

 مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات

 و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع

:  تاريخ ، باسم ذالك كل و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و المال راس عن االفراج حق و الضمان شهادات

 7166   برقم    20210112

 الجهات امام المسئوليه و التوقيع و االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  لبيب محمد محمود احمد -  46

 جميع امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل حق لبيب محمد محمود احمد/ السيد المتضامن للشريك الرسميه

 مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات

 و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، باسم ذالك كل و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و المال راس عن االفراج حق و الضمان شهادات

 7166   برقم    20210112

 الجهات امام المسئوليه و التوقيع و االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  لبيب محمد محمود احمد -  47
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 مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات

 و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع

:  تاريخ ، باسم ذالك كل و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و المال راس عن االفراج حق و الضمان شهادات
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 التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع

 و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع

:  تاريخ ، باسم ذالك كل و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و المال راس عن االفراج حق و الضمان شهادات
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 و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع

:  تاريخ ، باسم ذالك كل و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و المال راس عن االفراج حق و الضمان شهادات

 7166   برقم    20210112

 امام المسئوليه و التوقيع و االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود اكرم -  50

 امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل حق لبيب محمد محمود احمد/ السيد المتضامن للشريك الرسميه الجهات

 التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع

 و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع

:  تاريخ ، باسم ذالك كل و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و المال راس عن االفراج حق و الضمان شهادات

 7166   برقم    20210112

 المسئوليه و التوقيع و االداره حق يكون  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود امير -  51

 امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل حق لبيب محمد محمود احمد/ السيد المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع

 و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع

:  تاريخ ، باسم ذالك كل و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و المال راس عن االفراج حق و الضمان شهادات

 7166   برقم    20210112

 المسئوليه و التوقيع و االداره حق يكون  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود امير -  52

 امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل حق لبيب محمد محمود احمد/ السيد المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع

 و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع

:  تاريخ ، باسم ذالك كل و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و المال راس عن االفراج حق و الضمان شهادات

 7166   برقم    20210112

 المسئوليه و التوقيع و االداره حق يكون  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود امير -  53

 امام اغراضها ضمن و الشركه باسم التعامل حق لبيب محمد محمود احمد/ السيد المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام

 التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال قطاع و العام القطاع و الحكوميه غير و الحكوميه الجهات جميع

 و خطابات استصدار و الحسابات غلق و فتح و الشيكات على التوقيع و ايداع و سحب من المصارف و البنوك جميع مع

:  تاريخ ، باسم ذالك كل و المصارف و البنوك مع التعامل صور كافة و المال راس عن االفراج حق و الضمان شهادات

 7166   برقم    20210112

 التوقيع في الحق له كذالك و اغراضها ضمن و الشركه  شريك و مدير  بسيطة توصية  لبيب محمد محمود احمد -  54

 و السيارات و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على

 و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و العقود كافة ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض حق لهما

    20210112:  تاريخ ، تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 7166   برقم

 التوقيع في الحق له كذالك و اغراضها ضمن و الشركه  شريك و مدير  بسيطة توصية  لبيب محمد محمود احمد -  55

 و السيارات و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على

 و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت

 و العقود كافة ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض حق لهما

    20210112:  تاريخ ، تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 7166   برقم

 التوقيع في الحق له كذالك و اغراضها ضمن و الشركه  شريك و مدير  بسيطة توصية  لبيب محمد محمود احمد -  56

 و السيارات و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على

 و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت

 و العقود كافة ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض حق لهما

    20210112:  تاريخ ، تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 7166   برقم

 في الحق له كذالك و اغراضها ضمن و الشركه  شريك و مدير  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود اكرم -  57

 و السيارات و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على التوقيع

 و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت

 و العقود كافة ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض حق لهما

    20210112:  تاريخ ، تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 7166   برقم

 في الحق له كذالك و اغراضها ضمن و الشركه  شريك و مدير  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود اكرم -  58

 و السيارات و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على التوقيع

 و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت

 و العقود كافة ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض حق لهما

    20210112:  تاريخ ، تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 7166   برقم

 في الحق له كذالك و اغراضها ضمن و الشركه  شريك و مدير  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود اكرم -  59

 و السيارات و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على التوقيع

 و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت

 و العقود كافة ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض حق لهما

    20210112:  تاريخ ، تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات

 7166   برقم

 له كذالك و اغراضها ضمن و الشركه  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود امير -  60

 و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على التوقيع في الحق

 مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت و السيارات

 كافة ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض حق لهما و اجورهم و

:  تاريخ ، تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود

 7166   برقم    20210112

 له كذالك و اغراضها ضمن و الشركه  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود امير -  61

 و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على التوقيع في الحق

 مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت و السيارات

 كافة ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض حق لهما و اجورهم و

:  تاريخ ، تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود

 7166   برقم    20210112



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 له كذالك و اغراضها ضمن و الشركه  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود امير -  62

 و االراضي و العقاريه ممتلكاتها و الشركه الصول البيع و الرهن و االقتراض و الشراء عقود على التوقيع في الحق

 مرتباتهم تحديد و الشركه ووكالء مستخدمي عزل و تعيين في الحق له و لصالحها و الشركه باسم المنقوالت و السيارات

 كافة ابرام و التجاريه و االذنيه السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ ودفع قبض حق لهما و اجورهم و

:  تاريخ ، تفويض او توكيل حق له و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات و المشارطات و العقود

 7166   برقم    20210112

.  الموصيين الشريكين عدا ذكر ما بعض او كل في الغير  شريك و مدير  بسيطة توصية  لبيب محمد محمود احمد -  63

 7166   برقم    20210112:  تاريخ ،

.  الموصيين الشريكين عدا ذكر ما بعض او كل في الغير  شريك و مدير  بسيطة توصية  لبيب محمد محمود احمد -  64

 7166   برقم    20210112:  تاريخ ،

.  الموصيين الشريكين عدا ذكر ما بعض او كل في الغير  شريك و مدير  بسيطة توصية  لبيب محمد محمود احمد -  65

 7166   برقم    20210112:  تاريخ ،

 الشريكين عدا ذكر ما بعض او كل في الغير  شريك و مدير  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود اكرم -  66

 7166   برقم    20210112:  تاريخ ،.  الموصيين

 الشريكين عدا ذكر ما بعض او كل في الغير  شريك و مدير  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود اكرم -  67

 7166   برقم    20210112:  تاريخ ،.  الموصيين

 الشريكين عدا ذكر ما بعض او كل في الغير  شريك و مدير  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود اكرم -  68

 7166   برقم    20210112:  تاريخ ،.  الموصيين

 عدا ذكر ما بعض او كل في الغير  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود امير -  69

 7166   برقم    20210112:  تاريخ ،.  الموصيين الشريكين

 عدا ذكر ما بعض او كل في الغير  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود امير -  70

 7166   برقم    20210112:  تاريخ ،.  الموصيين الشريكين

 عدا ذكر ما بعض او كل في الغير  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  غريب لبيب محمد محمود امير -  71

 7166   برقم    20210112:  تاريخ ،.  الموصيين الشريكين

 ، سنوات ثالث لمده االداره مجلس تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السرساوي هللا جاب هللا جاد صباح -  72

 1083   برقم    20210112:  تاريخ

   برقم    20210113:  تاريخ ، الشركة من خروج  مدير  محدودة مسئولية ذات  طنطاوى صالح زكى صبرى -  73

8036 

   برقم    20210113:  تاريخ ، الشركة من خروج  مدير  محدودة مسئولية ذات  صالح زكى صبرى احمد -  74

8036 

    20210113:  تاريخ ، للوفاة خروج  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  دياب عفيفى تهامى احمد التهامى محمد -  75

 8658   برقم

   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاة خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الكاشف محمود ابراهيم ايهاب -  76

8658 

    20210113:  تاريخ ، للوفاة خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عرب محمد الباقى عبد شحته رضا -  77

 8658   برقم

   برقم    20210113:  تاريخ ، للوفاة خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالعال حميده سعيد -  78

8658 

   برقم    20210113:  تاريخ ، الشركة من خروج  مدير  محدودة مسئولية ذات  يوسف ابادير يوسف يوستينا -  79

6183 

    20210113:  تاريخ ، الشركة من خروج  مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد عبدالوهاب محمد السيد جالل -  80

 6183   برقم

    20210113:  تاريخ ، الشركة من خروج  مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد ابو محمد محمد على المنعم عبد -  81

 6183   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20210113:  تاريخ ، الشركة من خروج  مدير  محدودة مسئولية ذات  يوسف ابادير يوسف يوستينا -  82

6183 

    20210113:  تاريخ ، الشركة من خروج  مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد عبدالوهاب محمد السيد جالل -  83

 6183   برقم

    20210113:  تاريخ ، الشركة من خروج  مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد ابو محمد محمد على المنعم عبد -  84

 6183   برقم

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  يوسف ابادير يوسف يوستينا -  85

 أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين

        العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق مجتمعين او منفردين وللمديرون 

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 6183   برقم    20210113:  تاريخ ، الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب

 الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد عبدالوهاب محمد السيد جالل -  86

 أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين ولهم

        العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق مجتمعين او منفردين وللمديرون 

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 6183   برقم    20210113:  تاريخ ، الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب

 الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد ابو محمد محمد على المنعم عبد -  87

 أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين ولهم

        العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق مجتمعين او منفردين وللمديرون 

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

 6183   برقم    20210113:  تاريخ ، الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب

 االفراج حق و الضمان وشهادات خطابات واستصدار  مدير  محدودة مسئولية ذات  يوسف ابادير يوسف يوستينا -  88

 الحق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة  المال رأس عن

 تعيين في الحق ولهم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الشراء عقود على التوقيع في

 وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل

 باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة

 6183   برقم    20210113:  تاريخ ،

 حق و الضمان وشهادات خطابات واستصدار  مدير  محدودة مسئولية ذات  السيد عبدالوهاب محمد السيد جالل -  89

 لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة  المال رأس عن االفراج

 في الحق ولهم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الشراء عقود على التوقيع في الحق

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد

 6183   برقم    20210113:  تاريخ ، باالجل

 حق و الضمان وشهادات خطابات واستصدار  مدير  محدودة مسئولية ذات  زيد ابو محمد محمد على المنعم عبد -  90

 لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة  المال رأس عن االفراج

 في الحق ولهم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الشراء عقود على التوقيع في الحق

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين

 او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد

 6183   برقم    20210113:  تاريخ ، باالجل

:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  شريك غير مدير  محدودة مسئولية ذات  مصطفى احمد فؤاد الحسين -  91

 8170   برقم    20210117

:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  المغربى شكرى امين يحيى عصام -  92

 8170   برقم    20210117



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  القزانجى محمود حسن السيد شريف -  93

 8170   برقم    20210117

    20210117:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الخطيب عارف فهمى عصام -  94

 8170   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج محمد فرج محمد -  95

8170 

:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  شريك غير مدير  محدودة مسئولية ذات  مصطفى احمد فؤاد الحسين -  96

 8170   برقم    20210117

:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  المغربى شكرى امين يحيى عصام -  97

 8170   برقم    20210117

:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  القزانجى محمود حسن السيد شريف -  98

 8170   برقم    20210117

    20210117:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الخطيب عارف فهمى عصام -  99

 8170   برقم

   قمبر    20210117:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج محمد فرج محمد -  100

8170 

:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  شريك غير مدير  محدودة مسئولية ذات  مصطفى احمد فؤاد الحسين -  101

 8170   برقم    20210117

:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  المغربى شكرى امين يحيى عصام -  102

 8170   برقم    20210117

:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  القزانجى محمود حسن السيد شريف -  103

 8170   برقم    20210117

    20210117:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الخطيب عارف فهمى عصام -  104

 8170   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج محمد فرج محمد -  105

8170 

:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  شريك غير مدير  محدودة مسئولية ذات  مصطفى احمد فؤاد الحسين -  106

 8170   برقم    20210117

:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  المغربى شكرى امين يحيى عصام -  107

 8170   برقم    20210117

:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  القزانجى محمود حسن السيد شريف -  108

 8170   برقم    20210117

    20210117:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الخطيب عارف فهمى عصام -  109

 8170   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، فقط شريك الي صفتة تعديل  مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج محمد فرج محمد -  110

8170 

 مع عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  شريك غير مدير  محدودة مسئولية ذات  مصطفى احمد فؤاد الحسين -  111

 أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى ولهم الغير

 الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا(  مصطفى أحمد فؤاد الحسين) وللمدير العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم

 8170   برقم    20210117:  تاريخ

 الغير مع عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  المغربى شكرى امين يحيى عصام -  112

 القانون أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى ولهم

 وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا(  مصطفى أحمد فؤاد الحسين) وللمدير العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 8170   برقم    20210117

 الغير مع عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  القزانجى محمود حسن السيد شريف -  113

 القانون أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى ولهم

 وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا(  مصطفى أحمد فؤاد الحسين) وللمدير العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو

 أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها

:  تاريخ ، جميع مع املالتع صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 8170   برقم    20210117

 فى ولهم الغير مع عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الخطيب عارف فهمى عصام -  114

 الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا(  مصطفى أحمد فؤاد الحسين) وللمدير العامة للجمعية التنفيذية

 التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

    20210117:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 8170   برقم

 هذا فى ولهم الغير مع عالقتها فى الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج محمد فرج محمد -  115

 الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما بإسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد

 أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى الحق منفردا(  مصطفى أحمد فؤاد الحسين) وللمدير العامة للجمعية التنفيذية

 التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام

    20210117:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 8170   برقم

 الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك غير مدير  محدودة مسئولية ذات  مصطفى احمد فؤاد الحسين -  116

 وفى الشركات تأسيس عقود على التوقيع فى الحق له وكذلك ولصاحها الشركة باسم ذلك وكل المال رأس عن واإلفراج

 ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين

 التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 ، والبيع الشراء عقود على التوقيع وحق والرهن اإلقتراض حق  له وكذلك  باآلجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 8170   برقم    20210117:  تاريخ

 الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  مدير  محدودة مسئولية ذات  المغربى شكرى امين يحيى عصام -  117

 وفى الشركات تأسيس عقود على التوقيع فى الحق له وكذلك ولصاحها الشركة باسم ذلك وكل المال رأس عن واإلفراج

 ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين

 التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 ، والبيع الشراء عقود على التوقيع وحق والرهن اإلقتراض حق  له وكذلك  باآلجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 8170   برقم    20210117:  تاريخ

 الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  مدير  محدودة مسئولية ذات  القزانجى محمود حسن السيد شريف -  118

 وفى الشركات تأسيس عقود على التوقيع فى الحق له وكذلك ولصاحها الشركة باسم ذلك وكل المال رأس عن واإلفراج

 ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين

 التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 ، والبيع الشراء عقود على التوقيع وحق والرهن اإلقتراض حق  له وكذلك  باآلجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 8170   برقم    20210117:  تاريخ

 واإلفراج الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  مدير  محدودة مسئولية ذات  الخطيب عارف فهمى عصام -  119

 تعيين وفى الشركات تأسيس عقود على التوقيع فى الحق له وكذلك ولصاحها الشركة باسم ذلك وكل المال رأس عن

 المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

:  تاريخ ، والبيع الشراء عقود على التوقيع وحق والرهن اإلقتراض حق  له وكذلك  باآلجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

 8170   برقم    20210117

 عن واإلفراج الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج محمد فرج محمد -  120

 وعزل تعيين وفى الشركات تأسيس عقود على التوقيع فى الحق له وكذلك ولصاحها الشركة باسم ذلك وكل المال رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

:  تاريخ ، والبيع الشراء عقود على التوقيع وحق والرهن اإلقتراض حق  له وكذلك  باآلجل أو بالنقد الشركة بمعامالت

 8170   برقم    20210117

 وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن  شريك غير مدير  محدودة مسئولية ذات  مصطفى احمد فؤاد الحسين -  121

:  تاريخ ،.  ماذكر بعض أو كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل العقارية

 8170   برقم    20210117

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن  مدير  محدودة مسئولية ذات  المغربى شكرى امين يحيى عصام -  122

    20210117:  تاريخ ،.  ماذكر بعض أو كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 8170   برقم

 العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن  مدير  محدودة مسئولية ذات  القزانجى محمود حسن السيد شريف -  123

    20210117:  تاريخ ،.  ماذكر بعض أو كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل

 8170   برقم

 وكل العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن  مدير  محدودة مسئولية ذات  الخطيب عارف فهمى عصام -  124

   برقم    20210117:  تاريخ ،.  ماذكر بعض أو كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك

8170 

 باسم ذلك وكل العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والرهن  مدير  محدودة مسئولية ذات  فرج محمد فرج محمد -  125

 8170   برقم    20210117:  تاريخ ،.  ماذكر بعض أو كل فى الغير تفويض أو توكيل حق وله ولصالحها الشركة

 العضاء التجديد علي التصديق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  سليمان العاطي عبد الفضيل عبد مجدي -  126

 1725   برقم    20210118:  تاريخ ،. السابقة الصالحيات وذات وبنفس هيئة بكامل االدارة مجلس

 مجلس العضاء التجديد علي التصديق  منتدب عضو  مساهمة شركة  هللا خير عبدالعاطي عبدالكريم محمد -  127

 1725   برقم    20210118:  تاريخ ،. السابقة الصالحيات وذات وبنفس هيئة بكامل االدارة

 االدارة مجلس العضاء التجديد علي التصديق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حافظ احمد سيد عالم عاصم -  128

 1725   برقم    20210118:  تاريخ ،. السابقة الصالحيات وذات وبنفس هيئة بكامل

 مجلس العضاء التجديد علي التصديق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الدين سيف محمود احمد سيد احمد -  129

 1725   برقم    20210118:  تاريخ ،. السابقة الصالحيات وذات وبنفس هيئة بكامل االدارة

    20210119:  تاريخ ،... الفنية للشئون  منتدب عضو  مساهمة شركة  السالب كمال مصطفى طارق احمد -  130

 9833   برقم

 : تاريخ ،... الفنية للشئون  منتدب عضو  مساهمة شركة  السالب كمال مصطفى طارق الدين سيف -  131

 9833   برقم    20210119

:  تاريخ ،... الفنية للشئون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السالب  احمد كمال  مصطفى طارق -  132

 9833   برقم    20210119

    20210119:  تاريخ ،..  المالية للشئون  منتدب عضو  مساهمة شركة  السالب كمال مصطفى طارق احمد -  133

 9833   برقم

:  تاريخ ،..  المالية للشئون  منتدب عضو  مساهمة شركة  السالب كمال مصطفى طارق الدين سيف -  134

 9833   برقم    20210119

:  تاريخ ،..  المالية للشئون  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السالب  احمد كمال  مصطفى طارق -  135

 9833   برقم    20210119

 على التوقيع حق االدارة مجلس لرئيس  منتدب عضو  مساهمة شركة  السالب كمال مصطفى طارق احمد -  136

 ولمجلس ، االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت

 مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وان مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة

. 

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردا االدارة مجلس ولرئيس

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 9833   برقم    20210119:  تاريخ ، وايداع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 على التوقيع حق االدارة مجلس لرئيس  منتدب عضو  مساهمة شركة  السالب كمال مصطفى طارق الدين سيف -  137

 ولمجلس ، االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت

 مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وان مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة

. 

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردا االدارة مجلس ولرئيس

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 9833   برقم    20210119:  تاريخ ، وايداع

 التوقيع حق االدارة مجلس لرئيس  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السالب  احمد كمال  مصطفى طارق -  138

 ولمجلس ، االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة معامالت على

 مجتمعين أو منفردين الشركة عن التوقيع حق أيضا يخولهم وان مفوضين وكالء أو مديرين عدة يعين ان فى الحق االدارة

. 

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردا االدارة مجلس ولرئيس

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 9833   برقم    20210119:  تاريخ ، وايداع

 الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع  منتدب عضو  مساهمة شركة  السالب كمال مصطفى طارق احمد -  139

 وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات خطابات واصدار

 باسم والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك اغراضها

 وعزل تعيين فى والحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القروض عقود على التوقيع حق وكذلك ولمصلحتها الشركة

 السندات كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق واجورهم مرتباتهم لتحديد الشركة ووكالء  مستخدمى

 9833   برقم    20210119:  تاريخ ، االذنيه

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع  منتدب عضو  مساهمة شركة  السالب كمال مصطفى طارق الدين سيف -  140

 الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات خطابات واصدار اتالحساب

 والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك اغراضها وضمن

 تعيين فى والحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القروض عقود على التوقيع حق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم

 كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق واجورهم مرتباتهم لتحديد الشركة ووكالء  مستخدمى وعزل

 9833   برقم    20210119:  تاريخ ، االذنيه السندات

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السالب  احمد كمال  مصطفى طارق -  141

 الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات خطابات واصدار الحسابات

 والسيارات واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والبيع الشراء عقود على التوقيع حق وكذلك اغراضها وضمن

 تعيين فى والحق ولمصلحتها الشركة باسم والرهن القروض عقود على التوقيع حق وكذلك ولمصلحتها الشركة باسم

 كافه وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض وحق واجورهم مرتباتهم لتحديد الشركة ووكالء  مستخدمى وعزل

 9833   برقم    20210119:  تاريخ ، االذنيه السندات

 والمشارطات الحقوق كافه وابرام والتجارية  منتدب عضو  مساهمة شركة  السالب كمال مصطفى طارق احمد -  142

 . ماذكر بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل حق وكذلك واالجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 .  المالية والشئون الفنية للشئون المنتدب العضو من كل اختصاصات

 فيما االدارة مجلس رئيس صالحيات كافه مجتمعين المالية والشئون الفنية للشئون المنتدب االدارة مجلس عضوى من لكل

 رئيس مع مشتركا   اال صحيحا توقيعه اليكون الشركة وممتلكات االصول ورهن وبيع القروض عقود على التوقيع حق عدا

 9833   برقم    20210119:  تاريخ ،.  االدارة مجلس

 الحقوق كافه وابرام والتجارية  منتدب عضو  مساهمة شركة  السالب كمال مصطفى طارق الدين سيف -  143

 بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل حق وكذلك واالجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 . ماذكر

 .  المالية والشئون الفنية للشئون المنتدب العضو من كل اختصاصات

 فيما االدارة مجلس رئيس صالحيات كافه مجتمعين المالية والشئون الفنية للشئون المنتدب االدارة مجلس عضوى من لكل

 رئيس مع مشتركا   اال صحيحا توقيعه اليكون الشركة وممتلكات االصول ورهن وبيع القروض عقود على التوقيع حق عدا

 9833   برقم    20210119:  تاريخ ،.  االدارة مجلس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الحقوق كافه وابرام والتجارية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السالب  احمد كمال  مصطفى طارق -  144

 بعض أو كل فى الغير وتفويض توكيل حق وكذلك واالجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 . ماذكر

 .  المالية والشئون الفنية للشئون المنتدب العضو من كل اختصاصات

 فيما االدارة مجلس رئيس صالحيات كافه مجتمعين المالية والشئون الفنية للشئون المنتدب االدارة مجلس عضوى من لكل

 رئيس مع مشتركا   اال صحيحا توقيعه اليكون الشركة وممتلكات االصول ورهن وبيع القروض عقود على التوقيع حق عدا

 9833   برقم    20210119:  تاريخ ،.  االدارة مجلس

 علي التوقيع حق يمتلك  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  ابراهيم إسماعيل محمد احمد -  145

 االداره لمجلس االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركه معامالت

 مجتمعين او منفردين الشركه عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عده يعين ان في الحق

 الشركه باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس ولنائب االداره مجلس ولرئيس

 أشكالهم بكافة األعمال وقطاع والخاص العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام اغراضها وضمن

 9739   برقم    20210120:  تاريخ ، مع التعامل وكذلك

 الشركه معامالت علي التوقيع حق يمتلك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شحاته خلف محمد محمد -  146

 يعين ان في الحق االداره لمجلس االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها

 االداره مجلس ولرئيس مجتمعين او منفردين الشركه عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عده

 أمام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس ولنائب

 تاريخ ، مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة األعمال وقطاع والخاص العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 9739   برقم    20210120: 

 وتعهداتها الشركه معامالت علي التوقيع حق يمتلك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن علي سعيد هناء -  147

 عده يعين ان في الحق االداره لمجلس االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه علي بالتوقيع مفوض شخص كل

 االداره مجلس ولرئيس مجتمعين او منفردين الشركه عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين

 أمام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل في الحق منفردين او مجتمعين المنتدب والعضو االداره مجلس رئيس ولنائب

 تاريخ ، مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة األعمال وقطاع والخاص العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 9739   برقم    20210120: 

 والمصارف البنوك جميع  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  ابراهيم إسماعيل محمد احمد -  148

 وطلبات االئتمانية والتسهيالت الشيكات على والتوقيع المال رأس عن واالفراج الحسابات وفتح وتحويل وسحب ايداع من

 ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار المستندية االعتمادات

 المبانى عدا ما الشركة أصول جميع وشراء وبيع والرهن االقتراض فى الحق وكذلك أغراضها وضمن الشركة باسم

 9739   برقم    20210120:  تاريخ ،.  بيعها فى مجتمعين الحق فلهما واألراضى

 وسحب ايداع من والمصارف البنوك جميع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  شحاته خلف محمد محمد -  149

 االعتمادات وطلبات االئتمانية والتسهيالت الشيكات على والتوقيع المال رأس عن واالفراج الحسابات وفتح وتحويل

 الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار المستندية

 فلهما واألراضى المبانى عدا ما الشركة أصول جميع وشراء وبيع والرهن االقتراض فى الحق وكذلك أغراضها وضمن

 9739   برقم    20210120:  تاريخ ،.  بيعها فى مجتمعين الحق

 وتحويل وسحب ايداع من والمصارف البنوك جميع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن علي سعيد هناء -  150

 المستندية االعتمادات وطلبات االئتمانية والتسهيالت الشيكات على والتوقيع المال رأس عن واالفراج الحسابات وفتح

 وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار

 الحق فلهما واألراضى المبانى عدا ما الشركة أصول جميع وشراء وبيع والرهن االقتراض فى الحق وكذلك أغراضها

 9739   برقم    20210120:  تاريخ ،.  بيعها فى مجتمعين

 ، المنتدب والعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشنواني تاج عبده محمد عبده عادل -  151

 169   برقم    20210120:  تاريخ

 ، المنتدب والعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشنواني تاج عبده محمد عبده عادل -  152

 169   برقم    20210120:  تاريخ

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني تاج محمد سعيد محمد -  153

 169   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني تاج محمد سعيد محمد -  154

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد سعيد اسامه -  155

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد سعيد اسامه -  156

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد عبده صبحى -  157

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد عبده صبحى -  158

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد سعيد صالح -  159

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد سعيد صالح -  160

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد يسري محمد -  161

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد يسري محمد -  162

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى يسرى رمزى يسرى -  163

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى يسرى رمزى يسرى -  164

 169   برقم

 ، المنتدب والعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشنواني تاج عبده محمد عبده عادل -  165

 169   برقم    20210120:  تاريخ

 ، المنتدب والعضو  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشنواني تاج عبده محمد عبده عادل -  166

 169   برقم    20210120:  تاريخ

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني تاج محمد سعيد محمد -  167

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني تاج محمد سعيد محمد -  168

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد سعيد اسامه -  169

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد سعيد اسامه -  170

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد عبده صبحى -  171

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد عبده صبحى -  172

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد سعيد صالح -  173

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد سعيد صالح -  174

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد يسري محمد -  175

 169   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد يسري محمد -  176

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى يسرى رمزى يسرى -  177

 169   برقم

    20210120:  تاريخ ، المنتدب والعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى يسرى رمزى يسرى -  178

 169   برقم

 السادة بإجماع ـالموافقة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشنواني تاج عبده محمد عبده عادل -  179

 مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع حاضرى المساهمين

 الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1/  1 من بدء"  مصرية

 التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات تكون أن على باإلجماع

 ـ:  كالتالى

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 السادة بإجماع ـالموافقة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشنواني تاج عبده محمد عبده عادل -  180

 مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع حاضرى المساهمين

 الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1/  1 من بدء"  مصرية

 التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات تكون أن على باإلجماع

 ـ:  كالتالى

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 المساهمين السادة بإجماع ـالموافقة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني تاج محمد سعيد محمد -  181

 بدء"  مصرية مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع حاضرى

 أن على باإلجماع الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1/  1 من

 ـ:  كالتالى التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات تكون

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 المساهمين السادة بإجماع ـالموافقة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني تاج محمد سعيد محمد -  182

 بدء"  مصرية مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع حاضرى

 أن على باإلجماع الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1/  1 من

 ـ:  كالتالى التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات تكون

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 حاضرى المساهمين السادة بإجماع ـالموافقة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد سعيد اسامه -  183

/  1 من بدء"  مصرية مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع

 تكون أن على باإلجماع الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1

 ـ:  كالتالى التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء ارةاالد مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 حاضرى المساهمين السادة بإجماع ـالموافقة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد سعيد اسامه -  184

/  1 من بدء"  مصرية مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع

 تكون أن على باإلجماع الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1

 ـ:  كالتالى التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 حاضرى المساهمين السادة بإجماع ـالموافقة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد عبده صبحى -  185

/  1 من بدء"  مصرية مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تكون أن على باإلجماع الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1

 ـ:  كالتالى التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 حاضرى المساهمين السادة بإجماع ـالموافقة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد عبده صبحى -  186

/  1 من بدء"  مصرية مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع

 تكون أن على باإلجماع الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1

 ـ:  كالتالى التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 حاضرى المساهمين السادة بإجماع ـالموافقة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد سعيد صالح -  187

/  1 من بدء"  مصرية مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع

 تكون أن على باإلجماع الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1

 ـ:  كالتالى التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 حاضرى المساهمين السادة بإجماع ـالموافقة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد سعيد صالح -  188

/  1 من بدء"  مصرية مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع

 تكون أن على باإلجماع الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1

 ـ:  كالتالى التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 حاضرى المساهمين السادة بإجماع ـالموافقة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد يسري محمد -  189

/  1 من بدء"  مصرية مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع

 تكون أن على باإلجماع الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1

 ـ:  كالتالى التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين عضاءواال االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 حاضرى المساهمين السادة بإجماع ـالموافقة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد يسري محمد -  190

/  1 من بدء"  مصرية مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع

 تكون أن على باإلجماع الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1

 ـ:  كالتالى التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 حاضرى المساهمين السادة بإجماع ـالموافقة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى يسرى رمزى يسرى -  191

/  1 من بدء"  مصرية مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع

 تكون أن على باإلجماع الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1

 ـ:  كالتالى التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة

 حاضرى المساهمين السادة بإجماع ـالموافقة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى يسرى رمزى يسرى -  192

/  1 من بدء"  مصرية مساهمة شركة"  الغذائية الصناعات و للعصائر جامى لشركة إدارة مجلس انتخاب على االجتماع

 تكون أن على باإلجماع الموافقة تمت  صفة و االعضاء من المجلس تشكيل ليصبح سنوات ثالث لمدة  م 2020/  1

 ـ:  كالتالى التجارى بالسجل اإلدارة مجلس أعضاء و المنتدبين االعضاء و المجلس رئيس إختصاصات

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و مجتمعين او منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس ـ

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، إدارة مجلس بمعرفة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فى الحق الشركة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشنواني تاج عبده محمد عبده عادل -  193

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل

 الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

 على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة وكذلك أخرى جهة أى و الحكومية

 و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات و الحسابات وفتح الشيكات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة القروض و الرهن عقود توقيع

 فى الحق الشركة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشنواني تاج عبده محمد عبده عادل -  194

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها ضمن و الشركة باسم التعامل

 الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

 على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة وكذلك أخرى جهة أى و الحكومية

 و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات و الحسابات وفتح الشيكات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة القروض و الرهن عقود توقيع

 و الشركة باسم التعامل فى الحق الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني تاج محمد سعيد محمد -  195

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها ضمن

 أخرى جهة أى و الحكومية الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 و الحسابات وفتح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة وكذلك

 القروض و الرهن عقود توقيع و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة

 و الشركة باسم التعامل فى الحق الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني تاج محمد سعيد محمد -  196

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها ضمن

 أخرى جهة أى و الحكومية الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 و الحسابات وفتح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة وكذلك

 القروض و الرهن عقود توقيع و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة

 ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحق الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد سعيد اسامه -  197

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها

 وكذلك أخرى جهة أى و الحكومية الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص

 و الحسابات وفتح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة

 القروض و الرهن عقود توقيع و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة

 ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحق الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد سعيد اسامه -  198

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها

 وكذلك أخرى جهة أى و الحكومية الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص

 و الحسابات وفتح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة

 القروض و الرهن عقود توقيع و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة

 و الشركة باسم التعامل فى الحق الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد عبده صبحى -  199

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها ضمن

 أخرى جهة أى و الحكومية الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  ماشكاله بكافة الخاص والقطاع

 و الحسابات وفتح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة وكذلك

 القروض و الرهن عقود توقيع و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة

 و الشركة باسم التعامل فى الحق الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد عبده صبحى -  200

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها ضمن

 أخرى جهة أى و الحكومية الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 و الحسابات وفتح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة وكذلك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 القروض و الرهن عقود توقيع و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة

 ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحق الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد سعيد صالح -  201

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها

 وكذلك أخرى جهة أى و الحكومية الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص

 و الحسابات وفتح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة

 القروض و الرهن عقود توقيع و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة

 ضمن و الشركة باسم التعامل فى الحق الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد سعيد صالح -  202

 والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها

 وكذلك أخرى جهة أى و الحكومية الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص

 و الحسابات وفتح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة

 القروض و الرهن عقود توقيع و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة

 و الشركة باسم التعامل فى الحق الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد يسري محمد -  203

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها ضمن

 أخرى جهة أى و الحكومية الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 و الحسابات وفتح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة وكذلك

 القروض و الرهن عقود توقيع و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة

 و الشركة باسم التعامل فى الحق الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد يسري محمد -  204

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها ضمن

 أخرى جهة أى و الحكومية الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 و الحسابات وفتح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة وكذلك

 القروض و الرهن عقود توقيع و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة

 و الشركة باسم التعامل فى الحق الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى يسرى رمزى يسرى -  205

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها ضمن

 أخرى جهة أى و الحكومية الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 و الحسابات وفتح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة وكذلك

 القروض و الرهن عقود توقيع و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة

 و الشركة باسم التعامل فى الحق الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى يسرى رمزى يسرى -  206

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام الشركة تمثيل كذلك  و اغراضها ضمن

 أخرى جهة أى و الحكومية الجهات أمام أعمالها لتسيير الشركة عن التوقيع حق كذلك و  اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 و الحسابات وفتح الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة وكذلك

 القروض و الرهن عقود توقيع و لمصلحتها و الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان شهادات و استصدارخطابات

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، الالزمة

 و التجارى الرهن و له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشنواني تاج عبده محمد عبده عادل -  207

 شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت كذلك و العقارى الرهن

 من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة الثابتة األصول بيع و

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و اإلدارة مجلس رئيس

 و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة إدارة مجلس بمعرفة

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، وكالء

 و التجارى الرهن و له  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشنواني تاج عبده محمد عبده عادل -  208

 شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت كذلك و العقارى الرهن

 من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة الثابتة األصول بيع و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و اإلدارة مجلس رئيس

 و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة إدارة مجلس بمعرفة

 169   برقم    20210120:  تاريخ ، وكالء

 و العقارى الرهن و التجارى الرهن و له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني تاج محمد سعيد محمد -  209

 األصول بيع و شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت كذلك

 مجلس رئيس من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة الثابتة

 مجلس بمعرفة انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و اإلدارة

:  تاريخ ، وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة إدارة

 169   برقم    20210120

 و العقارى الرهن و التجارى الرهن و له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني تاج محمد سعيد محمد -  210

 األصول بيع و شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت كذلك

 مجلس رئيس من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة الثابتة

 مجلس بمعرفة انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و اإلدارة

:  تاريخ ، وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة إدارة

 169   برقم    20210120

 كذلك و العقارى الرهن و التجارى الرهن و له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد سعيد اسامه -  211

 الثابتة األصول بيع و شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت

 اإلدارة مجلس رئيس من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة

 إدارة مجلس بمعرفة انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و

:  تاريخ ، وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة

 169   برقم    20210120

 كذلك و العقارى الرهن و التجارى الرهن و له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد سعيد اسامه -  212

 الثابتة األصول بيع و شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت

 اإلدارة مجلس رئيس من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة

 إدارة مجلس بمعرفة انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و

:  تاريخ ، وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة

 169   برقم    20210120

 كذلك و العقارى الرهن و التجارى الرهن و له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد عبده صبحى -  213

 الثابتة األصول بيع و شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت

 اإلدارة مجلس رئيس من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة

 إدارة مجلس بمعرفة انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و

:  تاريخ ، وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة

 169   برقم    20210120

 كذلك و العقارى الرهن و التجارى الرهن و له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد عبده صبحى -  214

 الثابتة األصول بيع و شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت

 اإلدارة مجلس رئيس من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة

 إدارة مجلس بمعرفة انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و

:  تاريخ ، وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة

 169   برقم    20210120

 كذلك و العقارى الرهن و التجارى الرهن و له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد سعيد صالح -  215

 الثابتة األصول بيع و شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت

 اإلدارة مجلس رئيس من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة

 إدارة مجلس بمعرفة انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و

:  تاريخ ، وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة

 169   برقم    20210120

 كذلك و العقارى الرهن و التجارى الرهن و له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد سعيد صالح -  216

 الثابتة األصول بيع و شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اإلدارة مجلس رئيس من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة

 إدارة مجلس بمعرفة انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و

:  تاريخ ، وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة

 169   برقم    20210120

 كذلك و العقارى الرهن و التجارى الرهن و له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد يسري محمد -  217

 الثابتة األصول بيع و شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت

 اإلدارة مجلس رئيس من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة

 إدارة مجلس بمعرفة انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و

:  تاريخ ، وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة

 169   برقم    20210120

 كذلك و العقارى الرهن و التجارى الرهن و له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد يسري محمد -  218

 الثابتة األصول بيع و شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت

 اإلدارة مجلس رئيس من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة

 إدارة مجلس بمعرفة انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و

:  تاريخ ، وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة

 169   برقم    20210120

 و العقارى الرهن و التجارى الرهن و له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى يسرى رمزى يسرى -  219

 األصول بيع و شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت كذلك

 مجلس رئيس من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة الثابتة

 مجلس بمعرفة انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و اإلدارة

:  تاريخ ، وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة إدارة

 169   برقم    20210120

 و العقارى الرهن و التجارى الرهن و له  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى يسرى رمزى يسرى -  220

 األصول بيع و شراء حق كذلك و الشراء و البيع حق كذلك و البنوك مع للتعامل الالزمة المستندات و الكمبياالت كذلك

 مجلس رئيس من لكال   يكون كذلك و  الخ....  المبانى و األراضى و اآلالت و السيارات فيها بما للشركة المملوكة الثابتة

 مجلس بمعرفة انتدابه يتم الشركة إدارة بمجلس عضو لكل كذلك و منفردين أو مجتمعين المنتدبين األعضاء و اإلدارة

:  تاريخ ، وكالء و مستخدمى عزل و تعين فى الحق لهم و مفوضين وكالء او مديرين عدة تعين فى الحق الشركة إدارة

 169   برقم    20210120

 تحديد و الشركة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشنواني تاج عبده محمد عبده عادل -  221

 و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم

 على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام

 حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها و الشركة معامالت

    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 169   برقم

 تحديد و الشركة  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الشنواني تاج عبده محمد عبده عادل -  222

 و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق لهم و اجورهم و مرتباتهم

 على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات و العقود كافة ابرام

 حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها و الشركة معامالت

    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

 169   برقم

 لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني تاج محمد سعيد محمد -  223

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 الغير تفويض او توكيل حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 169   برقم    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض او كل فى

 لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني تاج محمد سعيد محمد -  224

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 الغير تفويض او توكيل حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 169   برقم    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض او كل فى

 حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد سعيد اسامه -  225

 و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 كل تعهداتها و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 169   برقم    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض

 حق لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد سعيد اسامه -  226

 و المشارطات و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض

 كل تعهداتها و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص

 169   برقم    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض

 لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد عبده صبحى -  227

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 الغير تفويض او توكيل حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 169   برقم    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض او كل فى

 لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى محمد عبده صبحى -  228

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 الغير تفويض او توكيل حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 169   برقم    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض او كل فى

 لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد سعيد صالح -  229

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 الغير تفويض او توكيل حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 169   برقم    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض او كل فى

 لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد سعيد صالح -  230

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 الغير تفويض او توكيل حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 169   برقم    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض او كل فى

 لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد يسري محمد -  231

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 الغير تفويض او توكيل حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 169   برقم    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض او كل فى

 لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنواني محمد يسري محمد -  232

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 الغير تفويض او توكيل حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 169   برقم    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض او كل فى

 لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى يسرى رمزى يسرى -  233

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الغير تفويض او توكيل حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 169   برقم    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض او كل فى

 لهم و اجورهم و مرتباتهم تحديد و الشركة  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الشنوانى يسرى رمزى يسرى -  234

 و العقود كافة ابرام و التجارية و االذنية السندات كافة تسديد و بيع و تحويل و توقيع و المبالغ دفع و قبض حق

 و الشركة معامالت على التوقيع حق يملك كذلك و باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى الصفقات و المشارطات

 الغير تفويض او توكيل حق لهم و االدارة مجلس من التعهدات و المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل تعهداتها

 169   برقم    20210120:  تاريخ ،. اغراضها وضمن الشركة باسم سبق ما كل و ماذكر بعض او كل فى

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  السعيد ابراهيم محمد ابراهيم -  235

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  قنديل السعيد ابراهيم محمد احمد -  236

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  عبدالرحمن احمد حلمي عال -  237

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السيد السعيد فتحى محمد -  238

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  السعيد ابراهيم محمد ابراهيم -  239

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  قنديل السعيد ابراهيم محمد احمد -  240

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،   منتدب عضو  مساهمة شركة  عبدالرحمن احمد حلمي عال -  241

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،   ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السيد السعيد فتحى محمد -  242

 رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  منتدب عضو  مساهمة شركة  السعيد ابراهيم محمد ابراهيم -  243

  كافة امام منفردين الشركة عن التوقيع حق ولهم منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس

 لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير الحكومية الجهات

 والتراخيص الصناعيه التنميه وهيئه الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة

 االداره مجلس رئيس وللسيد درجاتها بكافة والمحاكم القضاء امام الشركة تمثيل  حق منفردا االداره مجلس رئيس وللسيد

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،

 رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  منتدب عضو  مساهمة شركة  قنديل السعيد ابراهيم محمد احمد -  244

  كافة امام منفردين الشركة عن التوقيع حق ولهم منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس

 لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير الحكومية الجهات

 والتراخيص الصناعيه التنميه وهيئه الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة

 االداره مجلس رئيس وللسيد درجاتها بكافة والمحاكم ءالقضا امام الشركة تمثيل  حق منفردا االداره مجلس رئيس وللسيد

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،

 رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  منتدب عضو  مساهمة شركة  عبدالرحمن احمد حلمي عال -  245

  كافة امام منفردين الشركة عن التوقيع حق ولهم منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس

 لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير الحكومية الجهات

 والتراخيص الصناعيه التنميه وهيئه الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة

 االداره مجلس رئيس وللسيد درجاتها بكافة والمحاكم القضاء امام الشركة تمثيل  حق منفردا االداره مجلس رئيس وللسيد

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،

 رئيس الشركة معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السيد السعيد فتحى محمد -  246

  كافة امام منفردين الشركة عن التوقيع حق ولهم منفردين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس

 لالحياء التابعة االجهزة وكافة للدولة التابعة التنفذية واالجهزة والوزارات والرسمية الحكومية وغير الحكومية الجهات

 والتراخيص الصناعيه التنميه وهيئه الجمهورية محافظات بكافة اجهزاتها وكافة الجديدة العمرانية المجتمعات وهيئة

 االداره مجلس رئيس وللسيد درجاتها بكافة والمحاكم القضاء امام الشركة تمثيل  حق منفردا االداره مجلس رئيس وللسيد

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،

 كافة اجراء فى الحق منفردين المنتدبين واالعضاء  منتدب عضو  مساهمة شركة  السعيد ابراهيم محمد ابراهيم -  247

 وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود

 وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق تىال والصفقات والمشارطات العقود جميع

:  تاريخ ، للتامينات العامة والهيئة الضرائب ومصلحة الجمارك مصلحة مع منفردين والتعامل والمنقوالت والبضائع

 5503   برقم    20210120



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اجراء فى الحق منفردين المنتدبين واالعضاء  منتدب عضو  مساهمة شركة  قنديل السعيد ابراهيم محمد احمد -  248

 الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة

 التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد

 والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام

:  تاريخ ، للتامينات العامة والهيئة الضرائب ومصلحة الجمارك مصلحة مع منفردين والتعامل والمنقوالت والبضائع

 5503   برقم    20210120

 كافة اجراء فى الحق منفردين المنتدبين واالعضاء  منتدب عضو  مساهمة شركة  عبدالرحمن احمد حلمي عال -  249

 وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود

 وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع

:  تاريخ ، للتامينات العامة والهيئة الضرائب ومصلحة الجمارك مصلحة مع منفردين والتعامل والمنقوالت والبضائع

 5503   برقم    20210120

 كافة اجراء فى الحق منفردين المنتدبين واالعضاء  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السيد السعيد فتحى محمد -  250

 وتحديد الشركة ومستخدمى وكالء وعزل ووقف تعيين االخص على الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود

 وابرام التجارية االذانية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع وقبض ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم

 والمهمات المواد جميع وشراء اوباالجل بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود جميع

:  تاريخ ، للتامينات العامة والهيئة الضرائب ومصلحة الجمارك مصلحة مع منفردين والتعامل والمنقوالت والبضائع

 5503   برقم    20210120

 حق منفردين ولهم المرور ادارات وكافة االجتماعية  منتدب عضو  مساهمة شركة  السعيد ابراهيم محمد ابراهيم -  251

 . ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض

( الخ... ضمان خطابات -اعتمادات -جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى البنوك مع التعامل وكذلك

 بكافة الثابتة االصول شراء فى الحق لهم وكذلك  منفردين او مجتمعين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس يكون

 وانواعها اشكالها بكافه الثابته االصول بيع بخصوص اما منفردين او مجتمعين انواعها بكافة والسيارات انواعها

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ، االداره مجلس رئيس للسيد تكون والسيارات والعقارات

 منفردين ولهم المرور ادارات وكافة االجتماعية  منتدب عضو  مساهمة شركة  قنديل السعيد ابراهيم محمد احمد -  252

 . ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

( الخ... ضمان خطابات -اعتمادات -جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى البنوك مع التعامل وكذلك

 بكافة الثابتة االصول شراء فى الحق لهم وكذلك  منفردين او مجتمعين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس يكون

 وانواعها اشكالها بكافه الثابته االصول بيع بخصوص اما منفردين او مجتمعين انواعها بكافة والسيارات انواعها

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ، االداره مجلس رئيس للسيد تكون والسيارات والعقارات

 حق منفردين ولهم المرور ادارات وكافة االجتماعية  منتدب عضو  مساهمة شركة  عبدالرحمن احمد حلمي عال -  253

 . ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض

( الخ... ضمان خطابات -اعتمادات -جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى البنوك مع التعامل وكذلك

 بكافة الثابتة االصول شراء فى الحق لهم وكذلك  منفردين او مجتمعين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس يكون

 وانواعها اشكالها بكافه الثابته االصول بيع بخصوص اما منفردين او مجتمعين انواعها بكافة والسيارات انواعها

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ، االداره مجلس رئيس للسيد تكون والسيارات والعقارات

 منفردين ولهم المرور ادارات وكافة االجتماعية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  السيد السعيد فتحى محمد -  254

 . ذكر ما كل او بعض فى الغير توكيل او تفويض حق

( الخ... ضمان خطابات -اعتمادات -جارية حسابات)  انواعها بجميع الحسابات والغاء فتح فى البنوك مع التعامل وكذلك

 بكافة الثابتة االصول شراء فى الحق لهم وكذلك  منفردين او مجتمعين المنتدبين واالعضاء االدارة مجلس لرئيس يكون

 وانواعها اشكالها بكافه الثابته االصول بيع بخصوص اما منفردين او مجتمعين انواعها بكافة والسيارات انواعها

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ، االداره مجلس رئيس للسيد تكون والسيارات والعقارات

 وللسيد  المنتدبين االعضاء من اثنين مع مجتمعا  منتدب عضو  مساهمة شركة  السعيد ابراهيم محمد ابراهيم -  255

 مجتمعين ولهم والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على التوقيع  حق منفردين المنتدبين واالعضاء االداره مجلس رئيس

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،.  ذكر ما اوكل بعض فى الغير وتوكيل ا تفويض حق منفردين او



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 93 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 وللسيد  المنتدبين االعضاء من اثنين مع مجتمعا  منتدب عضو  مساهمة شركة  عبدالرحمن احمد حلمي عال -  257

 مجتمعين ولهم والتوثيق العقارى الشهر امام العقود على التوقيع  حق منفردين المنتدبين واالعضاء االداره مجلس رئيس

 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،.  ذكر ما اوكل بعض فى الغير وتوكيل ا تفويض حق منفردين او
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 5503   برقم    20210120:  تاريخ ،.  ذكر ما اوكل بعض فى الغير وتوكيل ا تفويض حق منفردين او
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 :  كالتالى تكون منفردا(   المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام باسمها والتعامل الشركة لتمثيل الالزمة الصالحيات كافة له

 وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة والخاص

 جميع مع التعامل صور وكافة ولمصلحتها الشركة باسم والرهن االقتراض وحق الضمان خطابات واستصدار الحسابات
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال
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 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  بادنكي مروان محمد محمد -  299

 الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق ولهم  منفردين المتضامنين للشريكين الرسمية

  وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير

 على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال

 حق و والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات

 7219   برقم    20210124:  تاريخ ، وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل  المال رأس عن االفراج

 واالقتراض الشراء عقود على التوقيع في الحق لهم  شريك و مدير  بسيطة توصية  بادنكي مروان محمد محمد -  300

 ولهم  لصالحها و الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والبيع والرهن

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق

 الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

    20210124:  تاريخ ، الموصي الشريك عدا ذكر ما بعض او كل فى الغير  تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد

 7219   برقم

 واالقتراض الشراء عقود على التوقيع في الحق لهم  شريك و مدير  تضامن شركة  بادنكي مروان محمد محمد -  301

 ولهم  لصالحها و الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والبيع والرهن

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق

 الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

    20210124:  تاريخ ، الموصي الشريك عدا ذكر ما بعض او كل فى الغير  تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد

 7219   برقم

 ، استقالته قبول تم - الخبرة ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الجرح بيومى محمد ابراهيم ايمن -  302

 4676   برقم    20210124:  تاريخ

 ، استقالته قبول تم - الخبرة ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الهضابي محمود علي محمد شريف -  303

 4676   برقم    20210124:  تاريخ

    20210124:  تاريخ ، استقالتها قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البحيري مصطفي معتز كريم -  304

 2502   برقم

   برقم    20210124:  تاريخ ، استقالتها قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم خليل عيد مني -  305

2502 

    20210124:  تاريخ ، استقالتها قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هارون عبدالعال احمد احالم -  306

 2502   برقم

    20210124:  تاريخ ، استقالتها قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هارون عبدالعال احمد مؤمن -  307

 2502   برقم

    20210124:  تاريخ ، استقالتها قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هـارون عبدالعال ياسراحمد -  308

 2502   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، استقالتها قبول تم  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى جاد مصطفى معتز عمرو -  309

 2502   برقم    20210124:  تاريخ

    20210124:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البحيري مصطفي معتز كريم -  310

 2502   برقم

   برقم    20210124:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم خليل عيد مني -  311
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    20210124:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هارون عبدالعال احمد احالم -  312

 2502   برقم

    20210124:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هارون عبدالعال احمد مؤمن -  313

 2502   برقم

    20210124:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هـارون عبدالعال ياسراحمد -  314

 2502   برقم

 تاريخ ، استقالته قبول تم  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى جاد مصطفى معتز عمرو -  315

 2502   برقم    20210124: 

    20210124:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البحيري مصطفي معتز كريم -  316

 2502   برقم

   برقم    20210124:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم خليل عيد مني -  317

2502 

    20210124:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هارون عبدالعال احمد احالم -  318
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    20210124:  تاريخ ، استقالته قبول تم  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هـارون عبدالعال ياسراحمد -  320

 2502   برقم

 تاريخ ، استقالته قبول تم  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى جاد مصطفى معتز عمرو -  321
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    20210124:  تاريخ ، الخبرة ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البحيري مصطفي معتز كريم -  322

 2502   برقم

   برقم    20210124:  تاريخ ، الخبرة ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم خليل عيد مني -  323
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    20210124:  تاريخ ، الخبرة ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هارون عبدالعال احمد احالم -  324
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    20210124:  تاريخ ، الخبرة ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هارون عبدالعال احمد مؤمن -  325

 2502   برقم

    20210124:  تاريخ ، الخبرة ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  هـارون عبدالعال ياسراحمد -  326

 2502   برقم

 تاريخ ، الخبرة ذوي من  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى جاد مصطفى معتز عمرو -  327

 2502   برقم    20210124: 

 عن التوقيع حق ويظل..الخبرة ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البحيري مصطفي معتز كريم -  328

 2502   برقم    20210124:  تاريخ ، تغيير دون بالسجل وارد هو كما الشركة

 كما الشركة عن التوقيع حق ويظل..الخبرة ذوي من  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم خليل عيد مني -  329

 2502   برقم    20210124:  تاريخ ، تغيير دون بالسجل وارد هو
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 2502   برقم    20210124:  تاريخ ، تغيير دون بالسجل وارد هو كما الشركة
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 98 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 ويظل..الخبرة ذوي من  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  البحيرى جاد مصطفى معتز عمرو -  333
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    20210124:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس ونائب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  بشارة لويس نيللى -  334

 437   برقم

   برقم    20210124:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس ونائب  منتدب عضو  مساهمة شركة  بشاره لويس مارى -  335
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   برقم    20210124:  تاريخ ، االدارة مجلس رئيس ونائب  منتدب عضو  مساهمة شركة  بشاره لويس ياسمين -  336
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري
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 سيادتة وتفويض  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عرب محمد الباقى عبد شحته رضا -  366

 وااليداع والصرف بالبنوك الحسابات وغلق فتح خاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن بالتوقيع

 8658   برقم    20210125:  تاريخ ، والنهائية االبتدائية العقود كافة على والتوقيع قصوى حدود بدون منها

 الشركة عن بالتوقيع سيادتة وتفويض  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  الكاشف محمود ابراهيم ايهاب -  367

 حدود بدون منها وااليداع والصرف بالبنوك الحسابات وغلق فتح خاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام

 8658   برقم    20210125:  تاريخ ، والنهائية االبتدائية العقود كافة على والتوقيع قصوى

 كافة امام الشركة عن بالتوقيع سيادتة وتفويض  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  احمد عبدالعال حميده سعيد -  368

 قصوى حدود بدون منها وااليداع والصرف بالبنوك الحسابات وغلق فتح خاصة حكومية والغير الحكومية الجهات

 8658   برقم    20210125:  تاريخ ، والنهائية االبتدائية العقود كافة على والتوقيع

 الغير مع عالقتها في الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد السالم عبد محمد السالم عبد -  369

 القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في ولهما

 . العامة للجمعية التنفيذية الئحته او

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردين أو مجتمعين وللمديران

 مع منفردا التعامل حق العال عبد صابر حسن عالء/  وللسيد اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 9440   برقم    20210125:  تاريخ ، على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع

 في ولهما الغير مع عالقتها في الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  العال عبد صابر حسن عالء -  370

 الئحته او القانون او الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا

 . العامة للجمعية التنفيذية

 الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردين أو مجتمعين وللمديران

 مع منفردا التعامل حق العال عبد صابر حسن عالء/  وللسيد اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 9440   برقم    20210125:  تاريخ ، على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع

 واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد السالم عبد محمد السالم عبد -  371

 باسم هذا وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال راس عن االفراج وحق الضمان وشهادات خطابات

 الشركة الصول والرهن والبيع واالقتراض الشراء عقود على التوقيع في الحق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة

 مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واألراضي العقارية وممتلكاتها

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 9440   برقم    20210125:  تاريخ ، والتجارية االذنية

 خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات  مدير  محدودة مسئولية ذات  العال عبد صابر حسن عالء -  372

 الشركة باسم هذا وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال راس عن االفراج وحق الضمان وشهادات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع واالقتراض الشراء عقود على التوقيع في الحق لهما وكذلك اغراضها وضمن

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واألراضي العقارية

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما  واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

 9440   برقم    20210125:  تاريخ ، والتجارية

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام  مدير  محدودة مسئولية ذات  احمد السالم عبد محمد السالم عبد -  373

:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 9440   برقم    20210125

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام  مدير  محدودة مسئولية ذات  العال عبد صابر حسن عالء -  374

:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 9440   برقم    20210125

:  تاريخ ، موصي شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  صالح عبدالجواد عطيه محمد -  375

 7978   برقم    20210126

:  تاريخ ، موصي شريك ليصبح صفته تعديل  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالمطلب شحاته عطيه محمد -  376

 7978   برقم    20210126

:  تاريخ ، موصي شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  سيد دمرداش محمد احمد -  377

 7978   برقم    20210126

:  تاريخ ، موصي شريك ليصبح صفته تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  صالح عبدالجواد عطية اشرف -  378

 7978   برقم    20210126

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  صالح عبدالجواد عطيه محمد -  379

 سيد دمرداش محمد احمد/  والسيد  صالح عبدالجواد عطيه محمد/  السيد  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق نفردينم او مجتمعين

 100 اقصى بحد سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل كذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 فقط مجتمعين الف 200 الى 100 ومن منفردين او مجتمعين جنيه الف

 7978   برقم    20210126:  تاريخ ، عطيه محمد/  السيد بموافقة الف 200 عن زاد وما

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالمطلب شحاته عطيه محمد -  380

 سيد دمرداش محمد احمد/  والسيد  صالح عبدالجواد عطيه محمد/  السيد  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردين او مجتمعين

 100 اقصى بحد سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل كذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 فقط مجتمعين الف 200 الى 100 ومن منفردين او مجتمعين جنيه الف

 7978   برقم    20210126:  تاريخ ، عطيه محمد/  السيد بموافقة الف 200 عن زاد وما

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  سيد دمرداش محمد احمد -  381

 او مجتمعين سيد دمرداش محمد احمد/  والسيد  صالح عبدالجواد عطيه محمد/  السيد  المتضامنين للشريكين الرسمية

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردين

 مجتمعين جنيه الف 100 اقصى بحد سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل كذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

 فقط مجتمعين الف 200 الى 100 ومن منفردين او

 7978   برقم    20210126:  تاريخ ، عطيه محمد/  السيد بموافقة الف 200 عن زاد وما

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  صالح عبدالجواد عطية اشرف -  382

 سيد دمرداش محمد احمد/  والسيد  صالح عبدالجواد عطيه محمد/  السيد  المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردين او مجتمعين

 100 اقصى بحد سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل كذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 فقط مجتمعين الف 200 الى 100 ومن منفردين او مجتمعين جنيه الف

 7978   برقم    20210126:  تاريخ ، عطيه محمد/  السيد بموافقة الف 200 عن زاد وما

 دمرداش محمد احمد/  والسيد صالح عبدالجواد  شريك و مدير  بسيطة توصية  صالح عبدالجواد عطيه محمد -  383

 سيد

 فقط مجتمعين عبدالمطلب شحاته عطيه محمد/  والسيد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن االفراج حق فقط مجتمعين الشركاء ولجميع

 الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على التوقيع في الحق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة

 مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها

 7978   برقم    20210126:  تاريخ ، قبض  حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 دمرداش محمد احمد/  والسيد صالح عبدالجواد  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالمطلب شحاته عطيه محمد -  384

 سيد

 فقط مجتمعين عبدالمطلب شحاته عطيه محمد/  والسيد

 بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن االفراج حق فقط مجتمعين الشركاء ولجميع

 الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على التوقيع في الحق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة

 مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها

 7978   برقم    20210126:  تاريخ ، قبض  حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 سيد دمرداش محمد احمد/  والسيد صالح عبدالجواد  شريك و مدير  بسيطة توصية  سيد دمرداش محمد احمد -  385

 فقط مجتمعين عبدالمطلب شحاته عطيه محمد/  والسيد

 بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن االفراج حق فقط مجتمعين الشركاء ولجميع

 الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على التوقيع في الحق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة

 مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها

 7978   برقم    20210126:  تاريخ ، قبض  حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 دمرداش محمد احمد/  والسيد صالح عبدالجواد  شريك و مدير  بسيطة توصية  صالح عبدالجواد عطية اشرف -  386

 سيد

 فقط مجتمعين عبدالمطلب شحاته عطيه محمد/  والسيد

 بأسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن االفراج حق فقط مجتمعين الشركاء ولجميع

 الشركة الصول والبيع والرهن واالقتراض الشراء عقود على التوقيع في الحق لهما وكذلك اغراضها وضمن الشركة

 مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما ولصالحها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها

 7978   برقم    20210126:  تاريخ ، قبض  حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع  شريك و مدير  بسيطة توصية  صالح عبدالجواد عطيه محمد -  387

 باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق والتي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات

   برقم    20210126:  تاريخ ، الموصيين الشركاء عدا ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

7978 

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالمطلب شحاته عطيه محمد -  388

 باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق والتي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات

   برقم    20210126:  تاريخ ، الموصيين الشركاء عدا ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

7978 

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع  شريك و مدير  بسيطة توصية  سيد دمرداش محمد احمد -  389

 باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق والتي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات

   برقم    20210126:  تاريخ ، الموصيين الشركاء عدا ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

7978 

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع  شريك و مدير  بسيطة توصية  صالح عبدالجواد عطية اشرف -  390

 باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق والتي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات

   برقم    20210126:  تاريخ ، الموصيين الشركاء عدا ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

7978 

 أمام والمسئوليه والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم السميع عبد يسرى وليد -  391

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق مجتمعين أو منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية غير واألخري الحكومية الجهات

 الضمان خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 ولهما أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن األفراج وحق

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أمام والمسئوليه والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم السميع عبد يسرى وليد -  392

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق مجتمعين أو منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية غير واألخري الحكومية الجهات

 الضمان خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 ولهما أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن األفراج وحق

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،

 أمام والمسئوليه والتوقيع اإلدارة حق يكون  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  محمد عبسي محمد السيد -  393

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق مجتمعين أو منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية غير واألخري الحكومية الجهات

 الضمان خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 ولهما أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن األفراج وحق

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،

 أمام والمسئوليه والتوقيع اإلدارة حق يكون  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  محمد عبسي محمد السيد -  394

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق مجتمعين أو منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية غير واألخري الحكومية الجهات

 الضمان خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي والتوقيع يداعوا سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 ولهما أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن األفراج وحق

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،

 أمام والمسئوليه والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  عليوه محمد عيسي محمد سعيد -  395

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق مجتمعين أو منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية غير واألخري الحكومية الجهات

 الضمان خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 ولهما أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن األفراج وحق

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،

 أمام والمسئوليه والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  عليوه محمد عيسي محمد سعيد -  396

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق مجتمعين أو منفردين المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية غير واألخري الحكومية الجهات

 الضمان خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 ولهما أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال رأس عن األفراج وحق

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم السميع عبد يسرى وليد -  397

 والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد

 باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود وابرام

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن واألقتراض الشراء عقود علي التوقيع حالة في أما

  مجتمعين للشريكين التوقييع فيكون الشركة باسم والمنقوالت والسيارات

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق  شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم السميع عبد يسرى وليد -  398

 والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد

 باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود وابرام

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن واألقتراض الشراء عقود علي التوقيع حالة في أما

  مجتمعين للشريكين التوقييع فيكون الشركة باسم والمنقوالت والسيارات

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  محمد عبسي محمد السيد -  399

 االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

 باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود وابرام والتجارية

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن واألقتراض الشراء عقود علي التوقيع حالة في أما

  مجتمعين للشريكين التوقييع فيكون الشركة باسم والمنقوالت والسيارات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

 ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق  متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  محمد عبسي محمد السيد -  400

 االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة

 باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود وابرام والتجارية

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن واألقتراض الشراء عقود علي التوقيع حالة في أما

  مجتمعين للشريكين التوقييع فيكون الشركة باسم والمنقوالت والسيارات

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق  شريك و مدير  تضامن شركة  عليوه محمد عيسي محمد سعيد -  401

 والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد

 باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود وابرام

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن واألقتراض الشراء عقود علي التوقيع حالة في أما

  مجتمعين للشريكين التوقييع فيكون الشركة باسم والمنقوالت والسيارات

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

 الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق  شريك و مدير  تضامن شركة  عليوه محمد عيسي محمد سعيد -  402

 والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد

 باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود وابرام

 واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع والرهن واألقتراض الشراء عقود علي التوقيع حالة في أما

  مجتمعين للشريكين التوقييع فيكون الشركة باسم والمنقوالت والسيارات

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،   شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم السميع عبد يسرى وليد -  403

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،   شريك و مدير  تضامن شركة  ابراهيم السميع عبد يسرى وليد -  404

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،   متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  محمد عبسي محمد السيد -  405

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،   متخارج شريك و مدير  تضامن شركة  محمد عبسي محمد السيد -  406

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،   شريك و مدير  تضامن شركة  عليوه محمد عيسي محمد سعيد -  407

 9040   برقم    20210126:  تاريخ ،   شريك و مدير  تضامن شركة  عليوه محمد عيسي محمد سعيد -  408

 نائب و فارس حسين مجدي/  األستاذ المنتدب العضو و اإلدارة مجلس لرئيس -  تحميل  مساهمة شركة  0 -  409

 لدى و الغير أمام الشركة عن التوقيع حق منفردين أو مجتمعين فارس حسين مجدي محمد/  األستاذ اإلدارة مجلس رئيس

 وعقود الالزمة والتعديالت أنواعها بكافة الشركات تأسيس عقود على والتوقيع والخاصة والحكومية اإلدارية الجهات كافة

 الشهر ومصلحة الحرة المناطق و لالستثمار العامة الهيئة أمام التوقيع وكذلك والنماذج الطلبات جميع وعلى التعديل

 502   برقم    20210126:  تاريخ ، التجاريـــة والغرفـة التجاري السجل ومصلحة والتوثيق العقاري

 على الضرائب ومصلحة العامة الضرائب ومصلحة المالية للرقابة العامة الهيئة و  تحميل  مساهمة شركة  0 -  410

 .ذكر مما بعض أو كل في الغير توكيل أو تفويض ذلك في لهما و والواردات الصادرات على الرقابة وهيئة المبيعات

 و البنوك كافة أمام الشركة عن التوقيع فارس حسين مجدي/  األستاذ المنتدب العضو و اإلدارة مجلس لرئيس و

 الرهـن وحـق الشيكات على والتوقيع االئتمانية والتسهيالت لديها الحسابات وفتح المالية المؤسسات و المصارف

   برقم    20210126:  تاريخ ، المختلفة النقل وسائل و السيارات و المنقولة الشركة أصول بيع و شراء و واالقــتراض

502 

 . ذكر مما بعض أو كل في الغير توكيل أو تفويض ذلك في له و  تحميل  مساهمة شركة  0 -  411

 الشيكات وصرف الشيكات على التوقيع حق منفردا   فارس حسين مجدي محمد/  األستاذ االدارة مجلس رئيس لنائب و

 502   برقم    20210126:  تاريخ ،.  الشركة ولصالح للشركة المستحقة

  ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديران يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابوحجر عبدالعزيز فهمي اشرف -  412

 عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في مجتمعين او منفردين

 وضمن الشركة باسم التعامل حق مجتمعين او منفردين المديران. العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

    20210127:  تاريخ ، ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق لهم وكذلك

 8127   برقم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التعامل حق لهم و اغراضها وضمن الشركة باسم  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابوحجر عبدالعزيز فهمي اشرف -  413

 خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 واالقتراض الشراء عقود على التوقيع في الحق ولهم والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات

 حق ولهم لصالحها و الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والبيع والرهن

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 8127   برقم    20210127:  تاريخ ، والصفقات

 ، باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى  مدير  محدودة مسئولية ذات  ابوحجر عبدالعزيز فهمي اشرف -  414

:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل فى الحق ولهم اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 8127   برقم    20210127

 الجهات أمام والمسؤلية والتوقيع اإلدارة حق كون  شريك و مدير  بسيطة توصية  قويدر الشيخ عبداللطيف ندي -  415

 الشيخ عبداللطيف ندي/   السيده المتضامن واشليرك قويدر الشيخ عدنان عبداللطيف/  السيد المتضامن للشريك الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين او مجتمعين قويدر

 من رفوالمصا البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

:  تاريخ ، فى الحق ولهم اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب

 4506   برقم    20210127

 الجهات أمام والمسؤلية والتوقيع اإلدارة حق كون  شريك و مدير  بسيطة توصية  قويدر الشيخ عبداللطيف ندي -  416

 الشيخ عبداللطيف ندي/   السيده المتضامن واشليرك قويدر الشيخ عدنان عبداللطيف/  السيد المتضامن للشريك الرسمية

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق ولهم منفردين او مجتمعين قويدر

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية

:  تاريخ ، فى الحق ولهم اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب

 4506   برقم    20210127

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين  شريك و مدير  بسيطة توصية  قويدر الشيخ عبداللطيف ندي -  417

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 4506   برقم    20210127:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا ذكر ما بعض

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين  شريك و مدير  بسيطة توصية  قويدر الشيخ عبداللطيف ندي -  418

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 4506   برقم    20210127:  تاريخ ،. الموصيين الشركاء عدا ذكر ما بعض

 ولـهما الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  فارس مهني عبدالعليم فتحي -  419

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق مجتمعين او منفردين وللمديرون. العامة للجمعية التنفيذية الئحته

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

    20210131:  تاريخ ، واستصدار الحسابات وغلق وفتح الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك

 8333   برقم

 رأس عن االفراج حق و الضمان وشهادات خطابات  مدير  محدودة مسئولية ذات  فارس مهني عبدالعليم فتحي -  420

 التوقيع في الحق لهم وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك مع التعامل صور وكافة المال

 وعزل تعيين في الحق ولهما والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول الشراء عقود على

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

:  تاريخ ، او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنيه السندات

 8333   برقم    20210131

 عقود على التوقيع حق مجتمعين لهم و باالجل  مدير  محدودة مسئولية ذات  فارس مهني عبدالعليم فتحي -  421

 لصالحها و الشركة باسم والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والبيع والرهن االقتراض

 8333   برقم    20210131:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عبدالرحمن محمد على لصاحبها Advanced Cardiac Care Center (ACCC المتطورة للرعايه القلب مركز -  1

 527   برقم    20210103:  تاريخ ، 16    سعد على

   برقم    20210104:  تاريخ ، 20    عبدهللا على محمود محمد امير لصاحبها( عربى ويب) للتكنولوجيا االمير -  2

862 

 794   برقم    20210105:  تاريخ ، 42    مصطفى غنيم محمد رجب -  3

 1252   برقم    20210111:  تاريخ ، 90    هللا حسب محمد عبدالغفار محمد -  4

 1665   برقم    20210112:  تاريخ ، 101    رزيق ابراهيم احمد محمد يوسف لصاحبها تليكوم فينوس -  5

 566   برقم    20210113:  تاريخ ، 113    عامر فتحى عامر اثار الصاحبته للنظارات العيون سحر -  6

:  تاريخ ، 121    اسماعيل صقر صقر محمد حمادة لصاحبها المنزلية واالدوات الكهربائية االجهزة لتجارة الصقر -  7

 1248   برقم    20210114

 ، 121    اسماعيل صقر صقر محمد حمادة لصاحبها المنزلية واالدوات الكهربائية االجهزة وتجارة لتجميع الصقر -  8

 1248   برقم    20210114:  تاريخ

 1067   برقم    20210117:  تاريخ ، 127    خزاع عبدالقادر عبدالكافى لصاحبها االلية لالفران العالمية -  9

   برقم    20210117:  تاريخ ، 126    عبدالسالم ابوزيد رفعت لصاحبها الكهربائية االدوات لتجارة الشروق -  10

635 

 1630   برقم    20210117:  تاريخ ، 125    على محمد شوقي محمد محمود -  11

    20210117:  تاريخ ، 125    على محمد شوقي محمد محمود لصاحبها البالستيك لصناعة السعودية المصرية -  12

 1630   برقم

 السعيد عبدالخالق عبداللطيف لصاحبها( DFS CONTRACTING) والمقاوالت العقارى لالستثمار اس اف دي -  13

 915   برقم    20210124:  تاريخ ، 212    ابراهيم

   برقم    20210125:  تاريخ ، 222    سليمان حبيب زاهي ماري لصاحبتها العمومية للتوريدات(  U M)  ام يو -  14

1765 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات يداتتجد   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1747   برقم    20210104:  تاريخ ، 21    وشريكه زيني عبدالرحمن خالد -  1

 1747   برقم    20210104:  تاريخ ، 21    وشريكة رجوب عبدالحكيم سامر -  2

 1718   برقم    20210105:  تاريخ ، 43    وشركاه سريع ابو عطا كرم -  3

 1713   برقم    20210105:  تاريخ ، 50    وشركاه محمد الدين عالء -  4

 55   برقم    20210106:  تاريخ ، 59    وود اراك االخشاب اتصنيع وود مصر -  5

 1674   برقم    20210111:  تاريخ ، 83(    م.م.ش) التجارية للتوكيالت الدولية البدر -  6

 312   برقم    20210112:  تاريخ ، 95(    م.م.ش)واالغذية والعصائر للحلويات جروب الربيع -  7

 649   برقم    20210113:  تاريخ ، 112(    م.م.ش()ملك كش) المطاعم الدارة كاترنج ايجى -  8

 1664   برقم    20210113:  تاريخ ، 114(     م.م.ش)  االشمغة لصناعة الفاخر -  9



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 1752   برقم    20210114:  تاريخ ، 123(    م.م.ش) حيةالص لالدوات العالمية -  10

   برقم    20210117:  تاريخ ، 136(     م.م.ذ.ش)  االعالف وتصنيع النباتية الزيوت وتكرير الستخالص الحامد -  11

1823 

:  تاريخ ، 136(     م.م.ذ.ش)  االعالف وتصنيع النباتية الزيوت وتكرير الستخالص والميلم الشاذلى -  12

 1823   برقم    20210117

 1763   برقم    20210119:  تاريخ ، 167(    م.م.ش) الذرة لمنتجات الزمردة -  13

 1704   برقم    20210119:  تاريخ ، 160    وشركاؤه عبدالمنعم عطية خالد -  14

 771   برقم    20210120:  تاريخ ، 170(    م.م.ذ.ش) والتوريدات الكهربائية للحلول االمل -  15

 1042   برقم    20210121:  تاريخ ، 191    وشريكه دباغ بدرالدين محمد بشير محمد -  16

 1845   برقم    20210121:  تاريخ ، 185    وشركاه بدوى خليل محمد الدين بهاء -  17

 2059   برقم    20210124:  تاريخ ، 214    وشركاة محمد عثمان عمر عثمان شركة -  18

 1916   برقم    20210124:  تاريخ ، 2020(     م.م.ذ.ش)  Shahba Industries للصناعة الشهباء -  19

 ، 201(    م.م.ذ.ش)والتصدير واالستيراد التجارية والتوكيالت الكهربائية االجهزة وتوزيع لتجارة االمان شركة -  20

 348   برقم    20210124:  تاريخ

 1055   برقم    20210124:  تاريخ ، 207(    م.م.ش) اسوان حديد -  21

 2502   برقم    20210124:  تاريخ ، 201(    م.م.ش) االلومنيوم قطاعات النتاج دريمز -  22

 1708   برقم    20210124:  تاريخ ، 209    وشريكيه عبدالحليم عصام محمد -  23

 1708   برقم    20210124:  تاريخ ، 209    وشركاه عبدالحليم عصام محمد -  24

 1708   برقم    20210124:  تاريخ ، 209    وشريكيه عبدالحليم عصام محمد -  25

 1708   برقم    20210124:  تاريخ ، 209    وشركاه عبدالحليم عصام محمد -  26

 1189   برقم    20210126:  تاريخ ، 243(    م.م.ذ.ش)والديكور للتصنيع االسبانية -  27

 1693   برقم    20210127:  تاريخ ، 276(     م.م.ش)  الحديثة للصناعات العربية الشركة -  28

 187   برقم    20210131:  تاريخ ، 291    وشركاه محمد الصاوى محمد سامح -  29

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   برقم    20210120:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح بيانات تدوين  وشركاه ابراهيم فؤاد احمد مصطفي -  1

4737 

:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح بيانات تدوين  وشريكيه امين محمد صبري مجدي للبالستيك اوربت شركة -  2

 4737   برقم    20210120

    20210120:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح بيانات تدوين  وشريكيه مرسي محمد كمال محمد بالست سما -  3

 4737   برقم

    20210120:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح بيانات تدوين  وشركاه مرسي محمد كمال محمد بالست سما -  4

 4737   برقم

   برقم    20210120:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح بيانات تدوين  وشركاه ابراهيم فؤاد احمد مصطفي -  5

4737 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح بيانات تدوين  وشريكيه امين محمد صبري مجدي للبالستيك اوربت شركة -  6

 4737   برقم    20210120

    20210120:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح بيانات تدوين  وشريكيه مرسي محمد كمال محمد بالست سما -  7

 4737   برقم

    20210120:  تاريخ ، المصري االهلي البنك لصالح بيانات تدوين  وشركاه مرسي محمد كمال محمد بالست سما -  8

 4737   برقم

   برقم    20210131:  تاريخ ، المصر االهلي البنك لصالح تجاري رهن  وشريكته السيد عبدالحكيم محمد اسامة -  9

5579 

   برقم    20210131:  تاريخ ، المصر االهلي البنك لصالح تجاري رهن  وشريكيه السيد الحكيم عبد محمد اسامه -  10

5579 

   برقم    20210131:  تاريخ ، المصر االهلي البنك لصالح تجاري رهن  وشركاه السيد الحكيم عبد محمد اسامه -  11

5579 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


