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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على السيد عبدالرؤف اسماعيل/  لصاحبها الغذائية المواد وتغليف لتعبئة الحاوى مصنع -  1

 مراعاة مع الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة عن 2595 برقم 20210119 فى قيد ، 100000.000

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 المعتمده الصناعيه المناطق احدى النشاط ممارسة وموقع البلينا -السمطا: 

 ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  محمد احمد عبدالوهاب فاتن)   لصاحبتها االراضى الستصالح ثمار -  2

 لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح عن 2599 برقم 20210120 فى قيد

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

 قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع

 تربيه - 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر الجمهوريه رئيس قرار مراعاه مع 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس

 بدار كوم:  بجهة ، - اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت لنتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع

 ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  محمد احمد عبدالوهاب فاتن)   لصاحبتها االراضى الستصالح ثمار -  3

 او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربيه عن 2599 برقم 20210120 فى قيد

 اقامه - انواعها بكافه االعالف النتاج مصنع وتشغيل اقامه- السمكيه المزارع اقامه - اللحوم او التسمين او البيض انتاج

 وتشغيل اقامه - البذور النتاج مصنع وتشغيل اقامه - الزراعيه والمخصبات والمبيدات االسمده لتصنيع مصنع وتشغيل

 الجديده العمرانيه اتالمجتمع في يكون ان علي االمداد سالسل - التجزئه تجاره - الجمله تجاره - التجاريه المراكز

 بدار كوم:  بجهة ، المجاالت عن الخارجيه االنشطه النائيه المناطق او والمناطق

 ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  محمد احمد عبدالوهاب فاتن)   لصاحبتها االراضى الستصالح ثمار -  4

 الحدائق تنسيق - التنفيذيه والئحته 2017 لسنه 72 رقم بقانون عليها المنصوص عن 2599 برقم 20210120 فى قيد

 مستقل مالي ومركز مستقله ماليه حسابات بافراد المنشاه التزام مع العموميه التوريدات - والخاصه العامه والمنشات

 والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسثط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حاله وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه

 والئحته 2017 لسنه 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطه ممارسه الشركه وعلي بها الوارده

 بدار كوم:  بجهة ، احكام مراعاه مع المجاالت تلك عن الخارجه االنشطه قبل التنفيذيه

 ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  محمد احمد عبدالوهاب فاتن)   لصاحبتها االراضى الستصالح ثمار -  5

 التراخيص كافه علي الحصول المنشاه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين عن 2599 برقم 20210120 فى قيد

 بدار كوم:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  صقر احمد بخيت محمد) لصاحبها العقاري لالستثمار الصقر -  6

 خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار عن 2600 برقم 20210120

 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد مراعاه مع مسبقا الهيئه موافقه فيلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما القديم الوادي

 االراضي وتجهيز استصالح - 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار ومراعاه 2007 لسنه 350

 مخصصه االرض تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط المستصلحه االراضي استزراع لالستزراع قابله تجعلها التي

 36 شارع شل منطقه:  بجهة ، واالستزراع الحديثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  صقر احمد بخيت محمد) لصاحبها العقاري لالستثمار الصقر -  7

 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريقه الري وليس عن 2600 برقم 20210120

 المجاالت عن الخارجيه االنشطه 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر الجمهوريه رئيس قرار ومراعاه 2007 لسنه

 حسابات وافراد المنشاه التزام مع البتروليه المواد توزيع - التنفيذيه والئحته 2017 لسنه 72 رقم بقانون عليها المنصوص

 حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حاله وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي ومركز مستقله  ماليه

 36 شارع شل منطقه:  بجهة ، الشركه وعلي به الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  صقر احمد بخيت محمد) لصاحبها العقاري لالستثمار الصقر -  8

 والئحته 2017 لسنه 72 بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطه ممارسه عن 2600 برقم 20210120

 المنشاه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانبن احكام مراعاه مع المجاالت تلك عن الخارجه االنشطه قبل التنفيذيه

 36 شارع شل منطقه:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالواحد زيد ابو عبدالجابر طارق لصاحبها الهندسيه للصناعات ليفت سمارت -  9

 وشباك باب وبنوز وجلب اعمده لتصنيع مصنع وتشفيل اقامه - عن 2583 برقم 20210114 فى قيد ، 100000.000
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ومكابس معادن وخراطه المتحركه الساللم مشتمالتها وكل المصاعد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه- كريتال معدني وسور

 بجوار-بحري الحريه شارع امتداد:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع حديد

 ع.م.ج داخل المعتمدة الصناعية المناطق احدى النشاط ممارسة وموقع - البحري المزلقان

 ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  روفائيل جندى كيرلس نشأت لصاحبها واالستشارات للتدريب تنميه -  10

 - المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين الداد التدريب مراكز وادارة انشاء- عن 2604 برقم 20210127 فى قيد

 مراعاة مع وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء

 ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 - الزهراء - مقلد ايهاب شارع 23:  بجهة

 ، 50000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  عزب رابح السيد طارق/  لصاحبها للمخبوزات السيد طارق مخبز -  11

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الى نصف بلدى مخبز وتشغيل اقامة عن 2574 برقم 20210110 فى قيد

 ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاه وعلى السارية

 - عراقى البدرى كمال كامل/ ملك غرب الخنانسة/  النشاط

 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد عبدالمطلب اسراء/  لصاحبتها العقارى لالستثمار االسراء -  12

 النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -1 عن 2576 برقم 20210110 فى قيد ،

 رئيس بقرار  ماورد مراعاة مع مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق

 االراضى وتجهيز استصالح-2. 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط المستصلحة االراضى استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق

 - الحوزة - فريد محمد شارع:  بجهة ، طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى

 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد عبدالمطلب اسراء/  لصاحبتها العقارى لالستثمار االسراء -  13

 رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثة الرى عن 2576 برقم 20210110 فى قيد ،

 الحيوانات انواع جميع تربية -3. 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية -4 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء

 المجاالت خارج االنشطه.  السمكية المزارع اقامة -5 اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج

 - الحوزة - فريد محمد شارع:  بجهة ، التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 بقانون عليها المنصوص

 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على محمد عبدالمطلب اسراء/  لصاحبتها العقارى لالستثمار االسراء -  14

 حسابات بافراد المنشاه التزام مع العمومية المقاوالت -7 العمومية التوريدات -6.  عن 2576 برقم 20210110 فى قيد ،

 حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقله ماليه

 72 بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الواردة االنشطه ممارسة المنشاه وعلى به الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المجاالت تلك عن الخارجه االنشطة قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة

 - الحوزة - فريد محمد شارع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاه وعلى السارية

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 القوانين احكام مراعاة مع المسابقات وادارة تنظيم  ،  شركة (   م م ذ ش) المسابقات وادارة لتنظيم روابح شركة -  1

   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المسابقات وادارة تنظيم عن ، 2584 برقم 20210117 فى ،قيدت 10000.000

 المجلس مساكن 8:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 - ناصر مدينة - المحلى

 لذبح مجزر وتشغيل اقامة والدواجن اللحوم مصنعات  ،  شركة   محمد جمال وابتسام محمود عبدالعزيز هناء -  2

 الكافيهات وتشغيل وادارة اقامة - الغذائية للمواد التوريدات - التجارية التوكيالت  والبيضاء الحمراء اللحوم وتجهيز

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع  الثابته والمطاعم

 . نشاطها لمباشرة الالزمة

 وتشغيل اقامة والدواجن اللحوم مصنعات عن ، 2601 برقم 20210124 ىف ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس  

 وتشغيل وادارة اقامة - الغذائية للمواد التوريدات - التجارية التوكيالت  والبيضاء الحمراء اللحوم وتجهيز لذبح مجزر
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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

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع  الثابته والمطاعم الكافيهات

 - الخضيرى برج شارع التمثال بحرى ستى شارع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -   ،  شركة   محمد جمال وابتسام محمود عبدالعزيز هناء -  3

 ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة فيماعدا القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق

 - 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد

 والمجتمعات النائية المناطق فى النشاط يمارس ان على االمداد وسالسل التجزئة وتجارة الجملة وتجارة التجارية المراكز

 ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس   استصالح - لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق الجديدة العمرانية

 والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار - عن ، 2601 برقم 20210124 فى

 الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة فيماعدا القديم الوادى رجخا

 وتجارة التجارية المراكز - 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم

 الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية المناطق فى النشاط يمارس ان على االمداد وسالسل التجزئة وتجارة الجملة

 - الخضيرى برج شارع التمثال بحرى ستى شارع:  بجهة ، استصالح - لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق

 قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز  ،  شركة   محمد جمال وابتسام محمود عبدالعزيز هناء -  4

 ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي استزراع.   لالستزراع

 سواء الحيوانات أنواع جميع تربية -الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح

 إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية -.  اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان

   مالها ،رأس   لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -.  اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو  التفريخ أو السالالت

 قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز عن ، 2601 برقم 20210124 فى ،قيدت 10000000.000

 ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي استزراع.   لالستزراع

 سواء الحيوانات أنواع جميع تربية -الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح

 إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية -.  اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان

 بحرى ستى شارع:  بجهة ، لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -.  اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو  التفريخ أو السالالت

 - الخضيرى برج شارع التمثال

 وابحاث الطبية التحاليل فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة -  ،  شركة   وشركائها احمد محمد فتحى الشيماء -  5

 - لها التشخيصية او العالجية او الطبية الخدمة تقديم يتم التى الحاالت من بالمجان سنويا%  10 يقدم بشرطان الدم

 . المستصلحة األراضي استزراع  -. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح

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

   مالها ،رأس   الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة

 الطبية التحاليل فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة - عن ، 2593 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000

 لها التشخيصية او العالجية او الطبية الخدمة تقديم يتم التى الحاالت من بالمجان سنويا%  10 يقدم بشرطان الدم وابحاث

 . المستصلحة األراضي استزراع  -. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -

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

 برج:  بجهة ، الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة

 -نصير اوالد سيالة شارع رياض عبدالمنعم - الشهيد ميدان - االطباء

 وابحاث الطبية التحاليل فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة -  ،  شركة   وشركائها احمد محمد فتحى الشيماء -  6

 - لها التشخيصية او العالجية او الطبية الخدمة تقديم يتم التى الحاالت من بالمجان سنويا%  10 يقدم بشرطان الدم

 . المستصلحة األراضي استزراع  -. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح

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

   مالها ،رأس   الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة

 الطبية التحاليل فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة - عن ، 2593 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000

 لها التشخيصية او العالجية او الطبية الخدمة تقديم يتم التى الحاالت من بالمجان سنويا%  10 يقدم بشرطان الدم وابحاث

 . المستصلحة األراضي استزراع  -. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية مرافقبال األراضي وتجهيز استصالح -

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

 دور شقه:  بجهة ، الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة

 - المحطه شارع المحطة نجمة مقهى اعلى علوى اول



 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

 وابحاث الطبية التحاليل فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة -  ،  شركة   وشركائها احمد محمد فتحى الشيماء -  7

 - لها التشخيصية او العالجية او الطبية الخدمة تقديم يتم التى الحاالت من بالمجان سنويا%  10 يقدم بشرطان الدم

 . المستصلحة األراضي استزراع  -. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح

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

   مالها ،رأس   الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة

 الطبية التحاليل فى متخصص طبى مركز وتشغيل اقامة - عن ، 2593 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000

 لها التشخيصية او الجيةالع او الطبية الخدمة تقديم يتم التى الحاالت من بالمجان سنويا%  10 يقدم بشرطان الدم وابحاث

 . المستصلحة األراضي استزراع  -. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -

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

 دور شقه:  بجهة ، الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة

 - ناصر مدينة الجامعه مستشفى خلف علوى ثانى

 مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  ،  شركة   وشركائها احمد محمد فتحى الشيماء -  8

 أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية  - 2008 لسنه 356 رقم العربيه

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

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع السمكية المزارع اقامة -.  اللحوم

  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

  

 رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم عن ، 2593 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية  - 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه

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

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع السمكية المزارع اقامة -.  اللحوم أو التسمين أو

 شارع رياض عبدالمنعم - الشهيد ميدان - االطباء برج:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 -نصير اوالد سيالة

 مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  ،  شركة   وشركائها احمد محمد فتحى الشيماء -  9

 أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية  - 2008 لسنه 356 رقم العربيه

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

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع السمكية المزارع اقامة -.  اللحوم

  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

  

 رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم عن ، 2593 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية  - 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه

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

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع السمكية المزارع اقامة -.  اللحوم أو التسمين أو

 شارع المحطة نجمة مقهى اعلى علوى اول دور شقه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - المحطه

 مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  ،  شركة   وشركائها احمد محمد فتحى الشيماء -  10

 أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء حيواناتال أنواع جميع تربية  - 2008 لسنه 356 رقم العربيه

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

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع السمكية المزارع اقامة -.  اللحوم

  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

  

 رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم عن ، 2593 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية  - 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه

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

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع السمكية المزارع اقامة -.  اللحوم أو التسمين أو



 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

 مدينة الجامعه مستشفى خلف علوى ثانى دور شقه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - ناصر

 وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة -1  ،  شركة(    م م ذ ش) والتدريب للتاهيل ارادة مركز شركة -  11

 االستشارات تقديم -3(  الخاصة االحتياجات وذوى الطبيعيين) االطفال الحضانات دور وادارة انشاء -2 البشرية الموارد

 والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) االعمال ادارة مجال في

 الشركات النشطة لماليةا االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 100000.000   مالها ،رأس   راس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية االوراق مجال في العاملة

 انشاء -2 البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة -1 عن ، 2564 برقم 20210103 فى ،قيدت

 االعمال ادارة مجال في االستشارات تقديم -3(  الخاصة االحتياجات وذوى الطبيعيين) االطفال الحضانات دور وادارة

 بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)

 االوراق مجال في العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زيادة

 - المحاكم مجمع امام البطش عبدالحميد شارع:  بجهة ، راس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص المالية

 ةالخاص الشهادات منح -4( التنفيذية والئحته المال  ،  شركة(    م م ذ ش) والتدريب للتاهيل ارادة مركز شركة -  12

 والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال -5 بالمركز المقامة التدربية بالدورات

 وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد والتطبيقاتوانشاء البرامج وانتاج تصميم اعمال -6 انواعها بمختلف

 التدريب مراكز وادارة انشاء -8 وبيانات وصورة صوت من المختلفه بصورة االلكترونى المحتوى انتاج -7 والتدريب

 100000.000   مالها ،رأس   االستشارات مراكز وادارة انشاء -9 المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد

 المقامة التدربية بالدورات الخاصة الشهادات منح -4( التنفيذية والئحته المال عن ، 2564 برقم 20210103 فى ،قيدت

 اعمال -6 انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال -5 بالمركز

 المحتوى انتاج -7 والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد والتطبيقاتوانشاء البرامج وانتاج تصميم

 نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء -8 وبيانات وصورة صوت من المختلفه بصورة لكترونىاال

 - المحاكم مجمع امام البطش عبدالحميد شارع:  بجهة ، االستشارات مراكز وادارة انشاء -9 المعلومات تكنولوجيا

 المعلومات مجاالت فى المتخصصه والدراسات  ،  شركة(    م م ذ ش) والتدريب للتاهيل ارادة مركز شركة -  13

 - االنجليزية) االجنبية اللغات جميع - االتية المجاالت فى التدريب مراكز وادارة انشاء -10 وتطويرها واالتصاالت

 التنظيم مجال)  االتيه التخصصات فى العلمية المهارات تنمية -(  وغيرها االسبانية - االيطالية - االلمانية - الفرنسية

 مجال - العلمى المجال - االجتماعى المجال - والمسرحى واالدبى الثقافى المجال - الجودة ومعايير واالستثمار واالدارة

   مالها ،رأس   تطوير مجال - الهندسى المجال - الرياضى المجال - الصحى التثقيف مجال - االلى الحاسب

 واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصه والدراسات عن ، 2564 برقم 20210103 فى ،قيدت 100000.000

 - الفرنسية - االنجليزية) االجنبية اللغات جميع - االتية المجاالت فى التدريب مراكز وادارة انشاء -10 وتطويرها

 واالدارة التنظيم مجال)  االتيه التخصصات فى العلمية المهارات تنمية -(  وغيرها االسبانية - االيطالية - االلمانية

 الحاسب مجال - العلمى المجال - االجتماعى المجال - والمسرحى واالدبى الثقافى المجال - الجودة ومعايير واالستثمار

 البطش عبدالحميد شارع:  بجهة ، تطوير مجال - الهندسى المجال - الرياضى المجال - الصحى التثقيف مجال - االلى

 - المحاكم مجمع امام

 اداء تطوير -(  والمحاسبى المالى مجال - الذات  ،  شركة(    م م ذ ش) والتدريب للتاهيل ارادة مركز شركة -  14

 فى االطفال مع العامالت فئات لجميع والشامل المتكامل والتطوير العلمى االسلوب باستخدام االطفال رياض معلمات

 بدورهم واالمهات االباء وتوعية واسرهم عامه بصفة الخاصه حتياجاتاال ذوى االطفال تاهيل - التعليمية المناطق جميع

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  االعاقة من للحد المبكر والتدخل الوقاية وامور االطفال هؤالء مع التعامل فى

 100000.000   الهام ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 االطفال رياض معلمات اداء تطوير -(  والمحاسبى المالى مجال - الذات عن ، 2564 برقم 20210103 فى ،قيدت

 - التعليمية المناطق جميع فى االطفال مع العامالت فئات لجميع والشامل المتكامل والتطوير العلمى االسلوب باستخدام

 هؤالء مع التعامل فى بدورهم واالمهات االباء وتوعية واسرهم عامه بصفة خاصهال االحتياجات ذوى االطفال تاهيل

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  االعاقة من للحد المبكر والتدخل الوقاية وامور االطفال

 - المحاكم مجمع امام البطش الحميدعبد شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 المسموعه) صورة بكافة واالعالن الدعاية  ،  شركة(    م م ذ ش) واالعالن للدعاية المصرى البيان شركة -  15

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع(  والمرئية والمقرؤه

 واالعالن الدعاية عن ، 2573 برقم 20210106 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس.   نشاطها شرةلمبا الالزمة



 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

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع(  والمرئية والمقرؤه المسموعه) صورة بكافة

 - النقراشى فهمى محمود شارع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 توريد عدا فيما الداخل من والمنشات المبانى نظافة خدمات تقديم  ،  شركة(    م  م ذ ش) النظافة لخدمات يو فور -  16

 االستثمار - الطبية واالجهزة التجميل مستحضرات تجارة - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجارة - العمالة

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع والمناقصات المزايدات فى الدخول - العمومية التوريدات - العقارى

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 العامه التجارة - العمالة توريد عدا فيما الداخل من والمنشات المبانى نظافة خدمات تقديم عن ، 2588 برقم 20210117

 التوريدات - العقارى االستثمار - الطبية واالجهزة التجميل مستحضرات تجارة - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع

 الشركة وعلى يةالسار والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع والمناقصات المزايدات فى الدخول - العمومية

 - سيتى ش:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح  ،  شركة   وشريكيه رجب رافت هانى شركة -  17

 الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط المستصلحه االراضى واستزراع لالستزراع

 قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح

 -3 السمكية المزارع اقامة-2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

   مالها ،رأس   اقامة -4 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية

 تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح عن ، 2592 برقم 20210118 فى ،قيدت 300000.000

 الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط المستصلحه االراضى واستزراع لالستزراع قابله

 قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح

 -3 السمكية المزارع اقامة-2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

 خلف:  بجهة ، اقامة -4 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء ناتالحيوا انواع جميع تربية

 - العرب شيخ - العابدة بحيرة شارع الجديدة الجوازات

 مراعاة مع الغذائية المواد وتغليف وتعليب لتصنيع مصنع وتشغيل  ،  شركة   وشريكيه رجب رافت هانى شركة -  18

 ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 الغذائية المواد وتغليف وتعليب لتصنيع مصنع وتشغيل عن ، 2592 برقم 20210118 فى ،قيدت 300000.000   مالها

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

 - العرب شيخ - العابدة بحيرة شارع الجديدة الجوازات خلف:  بجهة ، نشاطها

 نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء-  ،  شركة   وشريكها محمدين على سعاد شركة -  19

 واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء - المعلومات تكنولوجيا

 تصميم اعمال - انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال - وتطويرها

 البيانات ادخال - عليها والتدريب لهاوتشغي االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   والتطوير والتصميم التوصيف اعمال - االلكترونية وبالوسائل الحسابات على

 انشاء - المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء- عن ، 2605 برقم 20210131

 التوصيف اعمال - وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز وادارة

 والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال - انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل

 وبالوسائل الحسابات على البيانات ادخال - عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء

 - الدولة قضايا هيئة برج -15 شارع:  بجهة ، والتطوير والتصميم التوصيف اعمال - االلكترونية

 المدمجة النظم وتطوير انتاج - انواعها بمختلف الحاسبات لنظم  ،  شركة   وشريكها محمدين على سعاد شركة -  20

 وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ - البيانات وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف اعمال - عليها والتدريب وتشغيلها

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

 بمختلف الحاسبات لنظم عن ، 2605 برقم 20210131 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 وتداول نقل لشبكات والتصميم التوصيف اعمال - عليها والتدريب وتشغيلها المدمجة النظم وتطوير انتاج - انواعها

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ - البيانات

 - الدولة قضايا هيئة برج -15 شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 المدارس عدا فيما المدارس تشغيل او ادارة او انشاء  ،  شركة   وشركائها فاضل عبداللطيف محمد ساميه/  شركة -  21

 العداد التدريب مراكز وادارة انشاء - الجامعات انشاء - الفنى التعليم ومعاهد مدارس تشغيل او ادارة او انشاء - الدولية

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين



 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

 عن ، 2587 برقم 20210117 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 - الفنى التعليم ومعاهد مدارس تشغيل او ادارة او انشاء - الدولية المدارس عدا فيما المدارس تشغيل او ادارة او انشاء

 احكام مراعاة مع المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء - الجامعات انشاء

:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - السادات شارع

 - قانونا به مسموح هو فيما العامه التجارة -  ،  شركة(    م م ذ ش) والمقاوالت العامه للتجارة الجحاوى شركة -  22

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع العمومية المقاوالت

 فيما العامه التجارة - عن ، 2577 برقم 20210110 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة الالزمة

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع العمومية المقاوالت - قانونا به مسموح هو

 ثان قسم - سوهاج اسيوط شارع -9 رقم عمارة -20 رقم شقة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 - سوهاج

 نشاطال يمارس ان على االمداد سالسل - التجاريه المراكز -  ،  شركة   وشريكه بدوى عبدالنبى البدرى عمرو -  23

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن

 600000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 بالمدن النشاط يمارس ان على االمداد سالسل - التجاريه المراكز - عن ، 2589 برقم 20210117 فى ،قيدت

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات

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

 - سوهاج اسيوط ش - التجاريين نقابة امام الصفوه

 الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري اإلستثمار   ،  شركة   وشريكه بدوى عبدالنبى البدرى عمرو -  24

 مراعاة مع مسبقا الهيئه موافقة زمفيل سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق

 - 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهوريه رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد

% 10 تقدم ان بشرط طبية او عالجية انشطة من تضمه وما العامه او المتكامله او المتخصصه المستشفيات وتشغيل اقامة

 600000.000   مالها ،رأس   التجزئه تجارة - الجملة تجارة - بالمستشفى شغلها يتم التى االسرة عدد من سنويا بالمجان

 النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري اإلستثمار عن ، 2589 برقم 20210117 فى ،قيدت

 رئيس بقرار ماورد مراعاة مع مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق

 وتشغيل اقامة - 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهوريه رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة350 رقم الوزراء

 بالمجان% 10 تقدم ان بشرط طبية او عالجية انشطة من تضمه وما العامه او المتكامله او المتخصصه المستشفيات

 الصفوه برج - الثامن الدور:  بجهة ، التجزئه تجارة - الجملة تجارة - بالمستشفى شغلها يتم التى االسرة عدد من سنويا

 - سوهاج اسيوط ش - التجاريين نقابة امام

 والمناقصات المزايدات فى الدخول - العموميه التوريدات - العموميه المقاوالت -   ،  شركة(   م  م ذ ش) اعمار -  25

 االراضى واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح  - العقارى االستثمار -

 تستخدم وأن واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط المستصلحه

 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر طقالمنا عدا فيما.الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق

 فى ،قيدت 50000000.000   مالها ،رأس   او ادارة او انشاء -2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما

 - والمناقصات المزايدات فى الدخول - العموميه التوريدات - العموميه المقاوالت - عن ، 2591 برقم 20210118

 االراضى واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح  - العقارى االستثمار

 تستخدم وأن واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط المستصلحه

 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق

 بنك عمارات شارع - 3 رقم عقار:  بجهة ، او ادارة او انشاء -2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما

 - والتعمير االسكان

 هو فيما والتوزيع العامه التجارة - الدوليه المدارس عدا فيما المدارس تشغيل  ،  شركة(   م  م ذ ش) اعمار -  26

 والقانون 1975 لسنة 118 القانون باحكام الشركة وتلتزم التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد - قانونا به مسموح

 الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنة 120 رقم القانون وباحكام المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم

 غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول االبعد غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس نشىءوالي. التجارية

 فى ،قيدت 50000000.000   مالها ،رأس   الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام اليخل وبما المختصه الجهات من

 به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجارة - الدوليه المدارس عدا فيما المدارس تشغيل عن ، 2591 برقم 20210118



 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

 121 رقم والقانون 1975 لسنة 118 القانون باحكام الشركة وتلتزم التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد - قانونا

 التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنة 120 رقم القانون وباحكام المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة

 من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول االبعد غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس والينشىء.

 االسكان بنك عمارات شارع - 3 رقم عقار:  بجهة ، الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام اليخل وبما المختصه الجهات

 - والتعمير

 العقارى االستثمار: االستثمار لقانون التنفيذيه بالالئحه الوارده االنشطه   ،  شركة   وشريكه احمد حسنى عاصم -  27

 سيناء جزيرة شبه منطقة فيماعدا القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن

 جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 ةلسن 350 رقم الوزراء رئيس بقرارا ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

_  لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح - 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط_  المستصلحه االراضى استزراع

 بالمدن العقارى االستثمار: االستثمار لقانون التنفيذيه بالالئحه الوارده االنشطه عن ، 2598 برقم 20210120

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة فيماعدا القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات

 مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرارا ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة

 استزراع_  لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح - 2008 لسنة 356 رقم العربية

 ابو حسيب بنزينه بجوار_  سوهاج اسيوط شارع:  بجهة ، تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط_  المستصلحه االراضى

 ثان سوهاج_  المجد

 تستخدم وان االستزراع و االستصالح الغراض مخصصه االراضى  ،  شركة   وشريكه احمد حسنى عاصم -  28

 وادارة وتشغيل اقامة:  االستثمار لقانون التنفيذية الالئحة خارج االنشطه_   الغمر بطريق الرى وليس الحديثه الرى طرق

 حالة وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية حسابات بافراد الشركة التزام مع الثابته الكافيهات

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

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم

 الحديثه الرى طرق تستخدم وان االستزراع و االستصالح الغراض مخصصه االراضى عن ، 2598 برقم 20210120

 الثابته الكافيهات وادارة وتشغيل اقامة:  االستثمار لقانون التنفيذية الالئحة خارج االنشطه_   الغمر بطريق الرى وليس

 التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية حسابات بافراد الشركة التزام مع

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

 ابو حسيب بنزينه بجوار_  سوهاج اسيوط شارع:  بجهة ، لواردةا والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

 ثان سوهاج_  المجد

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات  ،  شركة   وشريكه احمد حسنى عاصم -  29

 .  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات عن ، 2598 برقم 20210120 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 شارع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 ثان سوهاج_  المجد ابو حسيب بنزينه بجوار_  سوهاج اسيوط

 استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك  ،  شركة(   م  م ذ ش) اعمار -  30

 عن ، 2591 برقم 20210118 فى ،قيدت 50000000.000   مالها ،رأس.   االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 - والتعمير االسكان بنك عمارات شارع - 3 رقم عقار:  بجهة ،.  االنشطه

 رقم القانون باحكام الشركة وتلتزم التجارية التوكيالت -  ،  شركة(    م م ذ ش) التجارية للتوكيالت تريد مودرن -  31

 والمنظفات الورقية والمنتجات الغذائية المواد وتوزيع تجارة -  التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنة 120

 والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجارة - الصناعيه

 مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس والينشىء االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية

   مالها ،رأس   وبما المختصه الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول االبعد غرضها

 120 رقم القانون باحكام الشركة وتلتزم التجارية التوكيالت - عن ، 2586 برقم 20210117 فى ،قيدت 500000.000

 والمنظفات الورقية والمنتجات الغذائية المواد وتوزيع تجارة -  التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنة

 والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجارة - الصناعيه

 مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس والينشىء االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية

 - الجمهورية ش:  بجهة ، وبما المختصه الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول االبعد غرضها



 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

 دون وذلك الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام اليخل  ،  شركة(    م م ذ ش) التجارية للتوكيالت تريد مودرن -  32

 ،رأس.   االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل

 دون وذلك الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام اليخل عن ، 2586 برقم 20210117 فى ،قيدت 500000.000   مالها

 بجهة ،.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخيص تصداراس وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل

 - الجمهورية ش: 

 والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -  ،  شركة   وشريكها همام محمد مالك امانى -  33

 بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية

 استصالح  -  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

 هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي استزراع و.  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز

 ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   وان,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين

 والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار - عن ، 2566 برقم 20210103 فى

 الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج

 وتجهيز استصالح  -  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم

 هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي استزراع و.  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي

 االذاعه بحرى شارع 15:  بجهة ، وان,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين

 - عارف الحاج عمارة

 عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم  ،  شركة   وشريكها همام محمد مالك امانى -  34

 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق

 يمارس ان على االمداد سالسل - التجزئه تجارة - الجمله تجارة - التجارية المراكز وتشغيل اقامة - 2008 لسنه 356

 وتشغيل اقامة -(  الدولية فيماعدا)  المدارس تشغيل او ادارة او انشاء - الجديده العمرانية والمجتمعات بالمدن النشاط

 1000000.000   مالها ،رأس   والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع

 المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم عن ، 2566 برقم 20210103 فى ،قيدت

 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر

 بالمدن النشاط يمارس ان على االمداد سالسل - التجزئه تجارة - الجمله تجارة - التجارية المراكز وتشغيل اقامة - 2008

 لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة -(  الدولية فيماعدا)  المدارس تشغيل او ادارة او انشاء - الجديده العمرانية والمجتمعات

 الحاج عمارة االذاعه بحرى شارع 15:  بجهة ، والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الغذائية المواد وتغليف

 - عارف

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية  ،  شركة   وشريكها همام محمد مالك امانى -  35

  نشاطها لمباشرة

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية عن ، 2566 برقم 20210103 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 - عارف الحاج عمارة االذاعه بحرى شارع 15:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 حضانات دور وتشغيل اقامة -1   ،  شركة(    م م ذ ش) االطفال رياض ودور والحضانات للتدريب الذكى الطفل -  36

 المدارس عدا فيما المدارس تشغيل او ادارة او انشاء -3 االطفال مهارات تنمية مركز وتشغيل اقامة -2 االطفال ورياض

 راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات عدا فيما) االستشارات تقديم-4 الدولية

 المالية االوراق مجال في العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال

   مالها ،رأس   معارض وتنظيم اقامة -5 0(التنفيذية والئحته المال راس سوق قانون من 27 المادة في عليها المنصوص

 اقامة -2 االطفال ورياض حضانات دور وتشغيل اقامة -1 عن ، 2602 برقم 20210125 فى ،قيدت 100000.000

 تقديم-4 الدولية المدارس عدا فيما المدارس تشغيل او ادارة او انشاء -3 االطفال مهارات تنمية مركز وتشغيل

 المال راس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات عدا فيما) االستشارات

 المنصوص المالية االوراق مجال في العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ

 بن عبدهللا شارع:  بجهة ، معارض وتنظيم اقامة -5 0(التنفيذية والئحته المال راس سوق قانون من 27 المادة في عليها

 - نصير اوالد سيالة شارع من رواحة

 بشرط) االطفال مستلزمات  ،  شركة(    م م ذ ش) االطفال رياض ودور والحضانات للتدريب الذكى الطفل -  37

 الموارد وتدريب وتاهيل وتنمية العداد مركز وتشغيل اقامة -6(  حده على معرض لكل الالزمة التراخيص استصدار

 القوانين احكام مراعاة مع المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين دالعدا التدريب مراكز وادارة انشاء -7 البشرية

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح



 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

 لكل الالزمة التراخيص استصدار بشرط) االطفال مستلزمات عن ، 2602 برقم 20210125 فى ،قيدت 100000.000

 مراكز وادارة انشاء -7 البشرية الموارد وتدريب وتاهيل وتنمية العداد مركز وتشغيل اقامة -6(  حده على معرض

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب

 اوالد سيالة شارع من رواحة بن عبدهللا شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 - نصير

 قامع مسب الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة  ،  شركة(    م م ذ ش) الزراعية والتنمية االراضى الستصالح العمر -  38

 احكام مراعاة مع 2008 لسنة256رقم الجمهوريه رئيس وقرار 2007لسنة350 رقم الوزاء رئيس بقرار ماورد مراعاة

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 ماورد مراعاة قامع مسب الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة عن ، 2582 برقم 20210113 فى ،قيدت 400000.000

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع 2008 لسنة256رقم الجمهوريه رئيس وقرار 2007لسنة350 رقم الوزاء رئيس قرارب

 - بهيج اوالد:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات

 بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح-  ،  شركة(    م م ذ ش) الزراعية والتنمية االراضى الستصالح العمر -  39

 االراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط المستصلحه االراضى واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه

 الغمر بطريق الرى وليس االستزراع فى الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه

- 2008 لسنة356 رقم الجمهوريه رئيس وقرار2007لسنة350رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار

 بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح- عن ، 2582 برقم 20210113 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس   شبه

 االراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط المستصلحه االراضى واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه

 غمرال بطريق الرى وليس االستزراع فى الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه

- 2008 لسنة356 رقم الجمهوريه رئيس وقرار2007لسنة350رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار

 - بهيج اوالد:  بجهة ، شبه

  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة  ،  شركة(    م م ذ ش) والصناعة للتجارة زاد -  40

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة عن ، 2590 برقم 20210117 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس

 - الكهرباء سور بجوار -( 15) النصر شارع 86:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 وتشغيل اقامة -2 والمنسوجات الجاهزة المالبس وتوزيع تجارة -1  ،  شركة(    م م ذ ش) والصناعة للتجارة زاد -  41

 -4 للغير الجاهزة المالبس انتاج خطوط وتاجير وادارة وانشاء اقامة -3 واالكسسوارات الجاهزة المالبس النتاج مصنع

 مع.  التجارية التوكيالت -5 خاصه انتاج خطوط واستئجار واالكسسوارات وخاماتها الجاهزة للمالبس الغير لدى التصنيع

 التجارية الموالت وادارة وانشاء اقامة -6 التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنة 120 رقم القانون مراعاة

 فى ،قيدت 500000.000   مالها س،رأ   وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  والمحالت

 النتاج مصنع وتشغيل اقامة -2 والمنسوجات الجاهزة المالبس وتوزيع تجارة -1 عن ، 2590 برقم 20210117

 لدى التصنيع -4 للغير الجاهزة المالبس انتاج خطوط وتاجير وادارة وانشاء اقامة -3 واالكسسوارات الجاهزة المالبس

 مراعاة مع.  التجارية التوكيالت -5 خاصه انتاج خطوط واستئجار واالكسسوارات وخاماتها الجاهزة للمالبس الغير

 والمحالت التجارية الموالت وادارة وانشاء اقامة -6 التجارية الوكالة اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنة 120 رقم القانون

 الكهرباء سور بجوار -( 15) النصر شارع 86:  بجهة ، وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. 

- 

 مصنع وتشغيل اقامة - االستثمار لقانون التنفيذية بالالئحة الواردة االنشطة  ،  شركة   وشركاه احمد على احمد -  42

.   لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - الغذائية المواد وتغليف وتعبئة لتصنيع

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

 والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار - الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   منطقة فيماعدا القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية

 وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - االستثمار لقانون التنفيذية بالالئحة الواردة االنشطة عن ، 2596 برقم 20210120

 استزراع.   لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - الغذائية المواد وتغليف

,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي

 الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار - الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن

 - الدين ضياء شارع من متفرع21 شارع:  بجهة ، منطقة فيماعدا القديم لوادىا خارج والمناطق النائية والمناطق



 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

 رئيس بقرارا ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه  ،  شركة   وشركاه احمد على احمد -  43

 خارج انشطه - 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 الشركة التزام مع - العمومية التوريدات- التجارية التوكيالت - الغذائية للمواد التوزيع - االستثمار لقانون التنفيذية الالئحة

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية حسابات بافراد

 20210120 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرارا ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه عن ، 2596 برقم

 لقانون التنفيذية الالئحة خارج انشطه - 2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007

 مالية حسابات بافراد الشركة التزام مع - العمومية التوريدات- التجارية التوكيالت - الغذائية للمواد التوزيع - االستثمار

 التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز

 - الدين ضياء شارع من متفرع21 شارع:  بجهة ، االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا

 االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم  ،  شركة   وشركاه احمد على احمد -  44

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 .  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

  

 االنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم عن ، 2596 برقم 20210120 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج

 الدين ضياء شارع من متفرع21 شارع:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

- 

 التي االساسيه بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح  ،  شركة   وشركائه علي الرحمن عبد المنصف عبد محمد -  45

 مخصصه االراضي تكون ان الحالتين هاتين قي ويشترط المستصلحه االراضي واستزراع لالستزراع قابله تجعلها

 الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس الحديثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض

 - 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار ومراعه 2007 لسنه 350رقم الوزراء رئيس قرار بها

   الدواجن انواع جميع تربيه - اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انوع جميع تربيه

 لمرافقبا االراضي تجهيز و استصالح عن ، 2603 برقم 20210125 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس

 االراضي تكون ان الحالتين هاتين قي ويشترط المستصلحه االراضي واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التي االساسيه

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

 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار ومراعه 2007 لسنه 350رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر

 انواع جميع تربيه - اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انوع جميع تربيه - 2008

 الشرقيه الزوك:  بجهة ، الدواجن

 او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور  ،  شركة   وشركائه علي الرحمن عبد المنصف عبد محمد -  46

 النباتيه المجاالت في الوراثيه الهندسه- السمكيه المزارع اقامه - الخيول تربيه - اللحوم او التسمين او البيض انتاج

 مصدرها اختالف علي والطاقه الكهرباء توليد محطات وصيانه وتشغيل اداره او انتاج او انشاء او تصميم - والحيوانينه

 نقلها وخطوط توزيعها وشبكات الري مياه طلمبات محطات وصيانه وتشغيل اداره او اقامه - وبيعها توزيعها وشبكات

   مالها ،رأس   العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار - واالستزراع لالستصالح المخصصه لالراضي

 انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور عن ، 2603 برقم 20210125 فى ،قيدت 300000.000

 - والحيوانينه النباتيه المجاالت في الوراثيه الهندسه- السمكيه المزارع اقامه - الخيول تربيه - اللحوم او التسمين او البيض

 وشبكات مصدرها اختالف علي والطاقه الكهرباء توليد محطات وصيانه وتشغيل اداره او انتاج او انشاء او تصميم

 لالراضي نقلها وخطوط توزيعها وشبكات الري مياه طلمبات محطات وصيانه وتشغيل اداره او اقامه - وبيعها توزيعها

 الشرقيه الزوك:  بجهة ، العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار - واالستزراع لالستصالح المخصصه

 القديم الوادي خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده  ،  شركة   وشركائه علي الرحمن عبد المنصف عبد محمد -  47

 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئه موافقه فيلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما

 المنصوص المجاالت عن الخارجه االنشطه  2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار ومراعاه 2007

 بافراد الشركه التزام مع التمور انواع جميع وتوزيع  انتاج - التصدير -  التنفيذيه والئحته 2017 لسنه 72 بقانون عليها

   مالها ،رأس   المنشاه التزام عدم حاله وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي ومركز حسابات

 فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده عن ، 2603 برقم 20210125 فى ،قيدت 300000.000

 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئه موافقه فيلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا



 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

 عليها المنصوص المجاالت عن الخارجه االنشطه  2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر جمهوريه رئيس قرار ومراعاه

 بافراد الشركه التزام مع التمور انواع جميع وتوزيع  انتاج - التصدير -  التنفيذيه والئحته 2017 لسنه 72 بقانون

 الشرقيه الزوك:  بجهة ، المنشاه التزام عدم حاله وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي ومركز حسابات

 والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا  ،  شركة   وشركائه علي الرحمن عبد المنصف عبد محمد -  48

 الشركه وعلي به الوارده والحوافز والضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع االستثمار بقانون الوارده

 الخارجه االنشطه قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنه 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطه ممارسه

 التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه ومع المجاالت تلك عن

 يسقط الشرط بهذا عن ، 2603 برقم 20210125 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشره الالزمه

 والضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع في حقها

 2017 لسنه 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطه ممارسه الشركه وعلي به الوارده والحوافز

 وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه ومع المجاالت تلك عن الخارجه االنشطه قبل التنفيذيه والئحته

 الشرقيه الزوك:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه

 مكافحة انظمة توريد - العمومية التوريدات - العامة المقاوالت -  ،  شركة   والتوريدات العامه للمقاوالت االمير -  49

 الحربى واالنتاج الدفاع وزير قرارا مراعاة مع كهروميكانيكا اعمال مقاوالت - المياه ومضخات االلى واالنذار الحريق

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع 2003 لسنة 64 رقم

 العامة المقاوالت - عن ، 2597 برقم 20210120 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة

 مع كهروميكانيكا اعمال مقاوالت - المياه ومضخات االلى واالنذار الحريق مكافحة انظمة توريد - العمومية التوريدات -

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع 2003 لسنة 64 رقم الحربى واالنتاج الدفاع وزير قرارا مراعاة

 اسيوط شارع المطافى امام 1 رقم عقار:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 -سوهاج

 التوريدات -2 الطبية المستلزمات وتوزيع تجارة -1  ،  شركة(    م م ذ ش) الطبية للمستلزمات ستور الفا -  50

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع والمناقصات المزايدات فى الدخول -3 العمومية

 برقم 20210111 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 مع والمناقصات المزايدات فى الدخول -3 العمومية التوريدات -2 الطبية المستلزمات وتوزيع تجارة -1 عن ، 2580

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

 - النيل طراد شارع:  بجهة ،

 ومواسير انابيب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   ريكهاوش ابراهيم عبدالمنعم محمد عائشه/ شركة -  51

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - البالستيك من ووصالت قطع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - البالستيك من وخراطيم

 طوب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - البالستيكيه المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - البالستيك من وشنط اكياس

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع0 اسمنتية ومنتجات اسمنتية مجارى واغطية اسمنتية وبردوره ديكور وطوب اسمنتى

 300000.000   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 اقامة - البالستيك من وخراطيم ومواسير انابيب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 2594 برقم 20210119 فى ،قيدت

 اقامة - البالستيك من وشنط اكياس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - البالستيك من ووصالت قطع لتصنيع مصنع وتشغيل

 وبردوره ديكور وطوب اسمنتى طوب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - البالستيكيه المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع0 اسمنتية ومنتجات اسمنتية مجارى واغطية اسمنتية

 احدى النشاط ممارسة وموقع جرجا - البطارسه ش:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 المعتمده الصناعيه المناطق

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   1433:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  يوسف السيد محمود محمد لصاحبها واالستشارات للتدريب كيو اي مركز   - 1

 نهائيا التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20210106 تاريخ وفى ،

 قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمدين عبدالرحمن الكريم جاد عاطف/  لصاحبها والرخام للجرانيت الكريم مصنع   - 2

 االصل بقاء مع الفرع شطب  السجل شطب/محو تم   20210118 تاريخ وفى ،   2569:  برقم

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا محمد ولد محمد الباقورى/  لصاحبها الصناعية للمنظفات الخير مصنع   - 3

 نهائيا التجارى السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20210119 تاريخ وفى ،   2271

 وفى ،   144:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  هاشم محمد توفيق احمد لصاحبها والجرانيت للرخام البركه مصنع   - 4

 نهائيا السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20210131 تاريخ

 تاريخ وفى ،   1147:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بكر احمد محمد حسن لصاحبها للكرتون السالم مصنع   - 5

 نهائيا السجل شطب  السجل شطب/محو تم   20210131

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2575    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق عطية قدرى هدى/  لصاحبتها العصائر لتصنيع الهدى مصنع -  1

 رقم قطعه/  النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210106 تاريخ وفي

  - شرق باالحايوه الصناعيه بالمنطقة - الغذائى بالقطاع -20

 وفي 2576    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عبدالمطلب اسراء/  لصاحبتها العقارى لالستثمار االسراء -  2

  - الحوزة - فريد محمد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ

 وفي 2574    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب رابح السيد طارق/  لصاحبها للمخبوزات السيد طارق مخبز -  3

 غرب الخنانسة/  النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210110 تاريخ

  - عراقى البدرى كمال كامل/ ملك

 وفي 2160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيورجيوس ميخائيل كامل عاطف:لصاحبها المعادن لتشكيل كيرمينا -  4

(  قلفاو ترعة شارع)  ستى شارع فى والكائن فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ

  - اجيال مستشفي امام اجسوه اسيوط شارع من المتفرع

 وفي 2160    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيورجيوس ميخائيل كامل عاطف:لصاحبها المعادن لتشكيل كيرمينا -  5

 اسيوط شارع من المتفرع(  قلفاو ترعة شارع)  ستى شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ

 - اجيال مستشفي امام سوهاج

 سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصر مراد صالح لصاحبها االراضي واستصالح العقاري لالستثمار نصر صالح منشاة -  6

 44 في والكائن للمنشاه فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 1929    برقم قيده

  التحرير ش من مقد ايهاب ش

 سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصر مراد صالح لصاحبها االراضي واستصالح العقاري لالستثمار نصر صالح منشاة -  7

 التحرير ش من مقد ايهاب ش 44  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 1929    برقم قيده

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد زيد ابو عبدالجابر طارق لصاحبها الهندسيه للصناعات ليفت سمارت -  8

 المزلقان بجوار-بحري الحريه شارع امتداد ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ وفي 2583

 ع.م.ج داخل المعتمدة الصناعية المناطق احدى النشاط ممارسة وموقع - البحري

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين عبدالرحمن الكريم جاد عاطف/  لصاحبها والرخام للجرانيت الكريم مصنع -  9

 نهائيا الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 2569

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمدين الرحمن عبد الكريم جاد عاطف لصاحبها والرخام للجرانيت الكريم مصنع -  10

/  النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 2569

  اسوان - العالقى بناحية  الكائن الفرع يلغى وبذلك جرجا غرب - الصناعية المنطقة



 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

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد عبدالرؤف اسماعيل/  لصاحبها الغذائية المواد وتغليف لتعبئة الحاوى مصنع -  11

 النشاط ممارسة وموقع البلينا -السمطا ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 2595    برقم

  المعتمده الصناعيه المناطق احدى

 تاريخ وفي 2600    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( صقر احمد بخيت محمد) لصاحبها العقاري لالستثمار الصقر -  12

 36 شارع شل منطقه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

 وفي 2599    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمد احمد عبدالوهاب فاتن)   لصاحبتها االراضى الستصالح ثمار -  13

  بدار كوم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ

 وفي 5    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراوى توفيق محمد شاذلى/لصاحبه الكرتون لصناعة الراوى مصنع -  14

 الصناعات مجمع - 55 رقم الوحده النشاط ممارسة موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ

  بمدينة الصناعية المنطقة - الصغيره

 وفي 5    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراوى توفيق محمد شاذلى/لصاحبه الكرتون لصناعة الراوى مصنع -  15

 - حمدى احمد الشهيد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ

 وفي 2604    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روفائيل جندى كيرلس نشأت لصاحبها واالستشارات للتدريب تنميه -  16

  - الزهراء - مقلد ايهاب شارع 23 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 1132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق طه عبدالفتاح احمد/ لصاحبها الغزائيه للمواد الصعيد نسر -  1

 وتغليف تعبئة و لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة/  بجعله النشاط تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120

 الدخول_  اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربيه_  الغذائية المواد

 حسابات بافراد المنشاه التزام مع. المشروبات لتقديم وعصاره الغذائية للمواد التوزيع_  المناقصات و المزايدات فى

 التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالى ومركز

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا

 تاريخ وفي 1132   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، توفيق طه عبدالفتاح احمد/ لصاحبها الغزائيه للمواد يدالصع نسر -  2

 والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120

 القانون بذات الوارده

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 2574   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عزب رابح السيد طارق/  لصاحبها للمخبوزات السيد طارق مخبز -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210110 تاريخ

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، على السيد عبدالرؤف اسماعيل/  لصاحبها الغذائية المواد وتغليف لتعبئة الحاوى مصنع -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210119 تاريخ وفي 2595   برقم

 وفي 2160   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جيورجيوس ميخائيل كامل عاطف:لصاحبها المعادن لتشكيل كيرمينا -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ

 وفي 2604   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، روفائيل جندى كيرلس نشأت لصاحبها واالستشارات للتدريب تنميه -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210127 تاريخ

 وفي 2599   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( محمد احمد عبدالوهاب فاتن)   لصاحبتها االراضى الستصالح ثمار -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120 تاريخ

 تاريخ وفي 2600   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( صقر احمد بخيت محمد) لصاحبها العقاري لالستثمار الصقر -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120

 سبق  ، فرد تاجر ، محمد نصر مراد صالح لصاحبها االراضي واستصالح العقاري لالستثمار نصر صالح منشاة -  7

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 1929   برقم قيده



 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

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالواحد زيد ابو عبدالجابر طارق لصاحبها الهندسيه للصناعات ليفت سمارت -  8

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210114 تاريخ وفي 2583

 وفي 2576   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد عبدالمطلب اسراء/  لصاحبتها العقارى لالستثمار االسراء -  9

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210110 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعديل تم 20210104،   تاريخ وفي 1926، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتيه ابوطالب جبريل -  1

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

 رأس تعديل تم 20210105،   تاريخ وفي 1700، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه اسماعيل محمد عمر -  2

  جنيه  1300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20210105،   تاريخ وفي 1700، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه اسماعيل محمد عمر -  3

  جنيه  1300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20210105،   تاريخ وفي 1700، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه اسماعيل محمد عمر -  4

  جنيه  1300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 20210113،   تاريخ وفي 2501، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الخولى عبدالرحيم محمد بكر ناجى -  5

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



 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

 20210113،   تاريخ وفي 2501، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه الخولى عبدالرحيم محمد بكر ناجى -  6

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

 تم 20210113،   تاريخ وفي 1828، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  7

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

 تم 20210113،   تاريخ وفي 1828، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها اندراوس زكيان نعيم راقية -  8

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

 20210113،   تاريخ وفي 1033، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه عثمان عبدالغفار عطا عمر شركة -  9

  جنيه  2000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 تعديل تم 20210117،   تاريخ وفي 1093، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه على محمد على شركة -  10

  جنيه  1000000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20210117،   تاريخ وفي 477، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية عبدالمجيد ثابت راغب محمد شركة -  11

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

   تاريخ وفي 477، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه عبدالمجيد ثابت راغب محمود شركة -  12

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210117،

 وفي 477، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  بسيطه توصية شركة) وشركاه موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  13

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210117،   تاريخ

  جنيه

 20210117،   يختار وفي 477، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته عبدالوهاب عبدالعال صبرى شركة -  14

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

 رأس تعديل تم 20210117،   تاريخ وفي 477، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه ثابت راغب محمد -  15

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

 تعديل تم 20210117،   تاريخ وفي 477، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة عبدالمجيد ثابت راغب محمد شركة -  16

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

 وفي 477، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  بسيطه توصية شركة) وشركاه موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  17

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210117،   تاريخ

  جنيه

 20210117،   تاريخ وفي 477، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته عبدالوهاب عبدالعال صبرى شركة -  18

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

 رأس تعديل تم 20210117،   تاريخ وفي 477، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه ثابت راغب محمد -  19

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

   تاريخ وفي 477، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكيه عبدالمجيد ثابت راغب محمود شركة -  20

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210117،

 وفي 477، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  بسيطه توصية شركة) وشركاه موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  21

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210117،   تاريخ

  جنيه

 20210117،   تاريخ وفي 477، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته عبدالوهاب عبدالعال صبرى شركة -  22

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

 رأس تعديل تم 20210117،   تاريخ وفي 477، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه ثابت راغب محمد -  23

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

 تعديل تم 20210117،   تاريخ وفي 477، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية عبدالمجيد ثابت راغب محمد شركة -  24

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

   تاريخ وفي 477، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه عبدالمجيد ثابت راغب محمود شركة -  25

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210117،

 تم 20210118،   تاريخ وفي 2567، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه بكرى محمود ثروت شركة -  26

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



 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

 20210118،   تاريخ وفي 2567، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه يوسف احمد يوسف ابراهيم شركة -  27

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

 سبق ،  بسيطة توصية الحرير وتصنيع النتاج(  ام برازراوف) وشركاه المساوى مصطفى عبدالعظيم عبدالعاطى -  28

 رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210120،   تاريخ وفي 2269، برقم قيدها

  جنيه  300000.000، مالها

   تاريخ وفي 2269، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه السيد خليفه عبدالناصر جمال مصطفى/  شركة -  29

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210120،

   تاريخ وفي 2269، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه السيد خليفه عبدالناصر جمال مصطفى -  30

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف , المال رأس تعديل تم 20210120،

 20210124،   تاريخ وفي 255، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكها مرقص زكى حلمى انتصار/شركة -  31

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

   تاريخ وفي 255، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية( تضامن شركة) وشريكه ظريف مترى صالح وصفى -  32

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210124،

 20210124،   تاريخ وفي 255، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكها مرقص زكى حلمى انتصار/شركة -  33

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

   تاريخ وفي 255، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة( تضامن شركة) وشريكه ظريف مترى صالح وصفى -  34

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210124،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 20210113 تاريخ وفي 1828    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  1

 اخرى لمحافظه الرئيسى المقر بنقل النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز تعديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 - الشرقى البر زغلول سعد بشارع الكائن 56 رقم السالم ببرج 2 رقم الشقه// القيد يلغى وبذلك

 تم 20210113 تاريخ وفي 1828    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها اندراوس زكيان نعيم راقية -  2

 اخرى لمحافظه الرئيسى المقر بنقل النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز تعديل تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 - الشرقى البر زغلول سعد بشارع الكائن 56 رقم السالم ببرج 2 رقم الشقه// القيد يلغى وبذلك

 تم 20210114 تاريخ وفي 2225    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكته سليمان عبدالعال سليمان احمد -  3

 - االول الحى خدمات مركز بمنطقة 5 رقم قطعه فى والكائن فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تعديل تم 20210117 تاريخ وفي 1093    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه على محمد على شركة -  4

( 1) لوحة االولى المرحله 211،210 رقم القطعه/ النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  - بقفط الصناعيه المنطقه

 تم 20210118 تاريخ وفي 2567    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه بكرى محمود ثروت شركة -  5

 المنطقة - االعالف صناعات قطاع/  االول النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  - جرجا بغرب الصناعيه

 20210118 تاريخ وفي 2567    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه يوسف احمد يوسف ابراهيم شركة -  6

 - االعالف صناعات قطاع/  االول النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  - جرجا بغرب الصناعيه المنطقة

 سبق  ، بسيطة توصية ، الحرير وتصنيع النتاج(  ام برازراوف) وشركاه المساوى مصطفى عبدالعظيم عبدالعاطى -  7

 بلوك -(  8 من جزء)  رقم هقطع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 2269    برقم قيدها

  الصناعية المنطقة(  االولى المرحلة)  رقم

 تاريخ وفي 2269    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه السيد خليفه عبدالناصر جمال مصطفى/  شركة -  8

 المنطقة(  االولى المرحلة)  رقم بلوك -(  8 من جزء)  رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

  الصناعية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 2269    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه السيد خليفه عبدالناصر جمال مصطفى -  9

 المنطقة(  االولى المرحلة)  رقم بلوك -(  8 من جزء)  رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

  الصناعية

 ذات ،( م.م.ذ.ش)  البناء ومواد الجاهزة الخرسانة وتصنيع والتوريدات المتكاملة العموميه للمقاوالت الصعيد -  10

 يكون ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 1608    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية

  - قنا بندر - دندرة كوبرى شارع فى القانونى وموطنها الشركة الدارة الرئيسى المركز

 20210126 تاريخ وفي 350    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.  م.  ش والتوزيع والتجارة للنقل المطاوع -  11

(  السيارات وتموين خدمة وقود محطة) للشركة نشاط ممارسة موقع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 المجتمعات هيئة - م5000 بمساحة( 3) اقليمية خدمات - سيارات وتموين خدمة محطة(  6) رقم قطعه/ بالعنوان

 - الجديدة اسوان - الجديدة العمرانية

 20210126 تاريخ وفي 350    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م.  م.  ش والتوزيع والتجارة للنقل المطاوع -  12

  - اسيوط سوهاج طريق من المتفرع شوقى احمد ش2/ للشركة الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تم 20210131 تاريخ وفي 333    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه فريد سمير جمال بيرد بيبو شركة -  13

 بالمرحلة 23 من وجزء 22,21 القطع/ النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 - الكوثر الصناعيه بالمنطقة - الثانية

 وفي 333    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه المشنب محمود خليفه على للصناعة مصر بيتا شركة -  14

 22,21 القطع/ النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ

 - الكوثر الصناعيه بالمنطقة - الثانية بالمرحلة 23 من وجزء

 20210131 تاريخ وفي 333    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكة عطية فتحى عزت بيرد بيبو شركة -  15

 رحلةبالم 23 من وجزء 22,21 القطع/ النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 - الكوثر الصناعيه بالمنطقة - الثانية

 تاريخ وفي 333    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكته جبرة عطية فتحى عزت)  بيرد بيبو شركة -  16

 من وجزء 22,21 القطع/ النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131

 - الكوثر الصناعيه بالمنطقة - الثانية بالمرحلة 23

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار  تضامن شركة ، وشريكته سليمان عبدالعال سليمان احمد -  1

 الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيرة شيه منطقة عدا فيما القدم الوادي خارج النائية والمناطق

 المناطق وتنميه واقامة تخطيط-2008لسنة356رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007لسنة350رقم

 ساسيةاال البنية انشاء-(القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق العمرانية والمجتمعات الصناعية المناطق)العمرانية

 قيدها سبق  ، والتكنلوجيه والهندسيه االقتصادية الدراسات اعداد -الصناعية للمنطقة الخارجية االساسية البنية ومصادر

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 2225   برقم

 - العمومية التوريدات- العمومية المقاوالت-للمشروعات  تضامن شركة ، وشريكته سليمان عبدالعال سليمان احمد -  2

 على والمرافق الخدمات ومشروعات الصناعية للمشروعات التنفيز ادارة اعمال - الى نصف بلدى مخبز وتشغيل اقامة

 رؤس لجذب الصناعية المنطقة الراضى والترويج التسويق - للمصانع واالدارية الفنية الهيكله واعادة انشطتها اختالف

 - للمشروعات جاهزة تقدم الصناعية بالمنطقة مصانع مبانى انشاء - الصناعية للمناطق الصناعية والمشروعات االموال

   برقم قيدها سبق  ، األراضي استزراع  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 2225

 تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة  تضامن شركة ، وشريكته سليمان عبدالعال سليمان احمد -  3

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

 جمهوريه رئيس قرار مراعاه و 2007 لسنة 350 رقم  الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا الغمرفيما بطريق

 2008 لسنه 356 رقم العربيه مصر



 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

 تأجير يتم التى االسكان مشروعات -الجامعات انشاء - الدولية المدارس عدا فيما المدارس تشغيل او ادارة او انشاء -

 وفي 2225   برقم قيدها سبق  ، الوحدات تلك عدد يقل ال ان بشرط االدارى الغير السكن الغراض بالكامل وحداتها

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ

 او واحد بناء شكل فى اقيمت سواء ثكنية وحده 50 عن  تضامن شركة ، وشريكته سليمان عبدالعال سليمان احمد -  4

 وادارة تشغيل او اقامة - الدخل لمحدودى الموجهة االسكان مشروعات االجتماعى االسكان مشروعات - ابنيه عدة

 والرئيسية والسريعة الحره الطرق انشاء - وتوصيالتها والتنقية الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات وصيانة

 وخطوط توزيعها وشبكات الرى مياه طلمبات ومحطات وصيانة وتشغيل ادارة او اقامة - وصيانتها واستغاللها وادارتها

  ، وتكريرها المياه تحلية محطات وصيانة وتشغيل ادارة او اقامة - واالستزراع لالستصالح المخصصه لالراضى نقلها

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210114 تاريخ وفي 2225   برقم قيدها سبق

 وفقا وتدويرها ومعالجتها نقلها وخطوط توزيعها وشبكات  تضامن شركة ، وشريكته سليمان عبدالعال سليمان احمد -  5

 تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء - الشأن هذا فى المقرره العلمية او الفنية للمعايير

 التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالي ومركز حسابات بافراد الشركة التزام مع المعلومات

 قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة

 تاريخ وفي 2225   برقم قيدها سبق  ، االنشطة ممارسة الشركة وعلى به الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210114

 لسنة 72 بالقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارده  تضامن شركة ، وشريكته سليمان عبدالعال سليمان احمد -  6

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع  المجاالت تلك عن الخارجه االنشطة قبل التنفيذية والئحته 2017

 تاريخ وفي 2225   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول الشركة وعلي

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210114

 دواجن تسمين اعالف لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  -1  تضامن شركة ، وشريكه بكرى محمود ثروت شركة -  7

 وتشغيل اقامة -2 حيوانى تسمين واعالف تحديد بدون تقليدية حيوانية واعالف جندوا امهات واعالف دواجن تسمين

 المنشاة وعلى السارية   والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع الغذائية المواد وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع

 تعديل تم20210118 تاريخ وفي 2567   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 دواجن تسمين اعالف لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  -1  تضامن شركة ، وشركاه يوسف احمد يوسف ابراهيم شركة -  8

 وتشغيل اقامة -2 حيوانى تسمين واعالف تحديد بدون تقليدية حيوانية واعالف دواجن امهات واعالف دواجن تسمين

 المنشاة وعلى السارية   والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع الغذائية المواد وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع

 تعديل تم20210118 تاريخ وفي 2567   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط

 انتاج -  بسيطة توصية ، الحرير وتصنيع النتاج(  ام برازراوف) وشركاه المساوى مصطفى عبدالعظيم عبدالعاطى -  9

 الحبوب تهيئة ، المختلفه الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة - القز دودة من الطبيعى الحرير وتصنيع

 اللحوم مصنعات انتاج ، والصوصات والمستخلصات والبهارات التوابل وخلط وطحن تجهيز ، الزراعية والمحاصيل

 مراعاة مع والفاكهة الخضر وتدريج وتهيئة وتجهيز فرز ، الدواجن مصنعات انتاج ، سنه/  طن 10000 من اقل بكمية

  ،.  انشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 2269   برقم قيدها سبق

 من الطبيعى الحرير وتصنيع انتاج -  بسيطة توصية ، وشريكيه السيد خليفه عبدالناصر جمال مصطفى/  شركة -  10

 تجهيز ، الزراعية والمحاصيل الحبوب تهيئة ، المختلفه الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة - القز دودة

 ، سنه/  طن 10000 من اقل بكمية اللحوم مصنعات انتاج ، والصوصات والمستخلصات والبهارات التوابل وخلط وطحن

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع والفاكهة الخضر وتدريج وتهيئة وتجهيز فرز ، الدواجن مصنعات انتاج

 تاريخ وفي 2269   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120

 القز دودة من الطبيعى الحرير وتصنيع انتاج -  بسيطة توصية ، وشريكيه السيد خليفه عبدالناصر جمال مصطفى -  11

 وطحن تجهيز ، الزراعية والمحاصيل الحبوب تهيئة ، المختلفه الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة -

 انتاج ، سنه/  طن 10000 من اقل بكمية اللحوم مصنعات انتاج ، والصوصات والمستخلصات والبهارات التوابل وخلط

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع والفاكهة الخضر وتدريج وتهيئة وتجهيز فرز ، الدواجن مصنعات



 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

 تاريخ وفي 2269   برقم قيدها سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120

 والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار-1  بسيطة توصية ، وشريكه الضبع خليل محمد احمد محمد احمد/  شركة -  12

 الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيره شبه امنطقه فيماعدا القديم الوادي خارج والمنطاق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه

 لسنه 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ومراعاة 2007 لسنه350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا

 اعداد -  وتوصيالتها والتنقية الصناعى الصرف و الصحى الصرف محطات وصيانة ادارة و تشغيل و اقامة - 2008

 سبق  ، - االساسية البنية مجال فى االستثمارية للمشروعات الجدوى ودراسات واالقتصادية الفنية والبحوث الدراسات

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 2496   برقم قيدها

 محطات وصيانة وتشغيل ادارة و اقامة  بسيطة توصية ، وشريكه الضبع خليل محمد احمد محمد احمد/  شركة -  13

 استصالح  -واالستزراع لالستصالح المخصصه لالراضى نقلها وخطوط توزيعها وشبكات الرى مياه طلمبات

 هاتين في ويشرط المستصلحة االراضي استزراع- لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق وتجهيزاالراضي

 الري وليس  الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضي تكون ان الحالتين

 رئيس قرار ومراعاة2007لسنة350 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق

 وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 2496   برقم قيدها سبق  ، - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

 بسيطة توصية:  التأشير

 محطات وصيانة وتشغيل ادارة و اقامة  بسيطة توصية ، وشريكه الضبع خليل محمد احمد محمد احمد/  شركة -  14

 هذا فى المقررة والعلمية الفنية للمعايير وفقا وتدويرها ومعالجتها نقلها وخطوط توزيعها وشبكات وتكريرها المياه تحلية

 لالنشطة مستقل مالى ومركز ماليه حسابات بافراد الشركة التزام مع. العموميه التوريدات- العمومية المقاوالت - الشان

 بقانون  الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بقانون الواردة

 وفي 2496   برقم قيدها سبق  ، والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ

 احكام مراعاة مع. اللقانون بذات الواردة  بسيطة توصية ، وشريكه الضبع خليل محمد احمد محمد احمد/  شركة -  15

 سبق  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210120 تاريخ وفي 2496   برقم قيدها

 الصناعية والزيوت البترولية المواد وتوزيع نقل -1  مساهمة شركة ، م.  م.  ش والتوزيع والتجارة للنقل المطاوع -  16

 المواد توزيع -4 السيارات صيانة مراكز وتشغيل وانشاء اقامة -3 السيارات وتموين خدمة وقود محطة وتشغيل اقامة -2

 العمومية المقاوالت -7 العمومية التوريدات -6  المزايدات و المناقصات فى الدخول -5 الصناعيه والزيوت البترولية

 او والصحراوية البور االراضى واستزراع استصالح -10 العقارى االستثمار -9 التجارية التوكيالت -8 المتكاملة

   برقم قيدها سبق  ، تجعلها التى االساسية بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح -أ فدان الف عن يزيد ال فيما احداهما

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 350

 االراضى استزراع -ب لالستزراع قابلة  مساهمة شركة ، م.  م.  ش والتوزيع والتجارة للنقل المطاوع -  17

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

 2007 لسنة 350 قم ر الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثة الرى طرق

 رقم والقانون 1981 لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما

 على نشاط لكل مستقلة حسابات افراد مع 0 التجارية الوكالة اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 350   برقم قيدها سبق  ، مع حدة

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة  مساهمة شركة ، م.  م.  ش والتوزيع والتجارة للنقل المطاوع -  18

 من وجة باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط

 فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوة

  ، التنفيذية والئحتة القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة لهيئات ا فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210126 تاريخ وفي 350   برقم قيدها سبق

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   القانونى الكيان تعديل تم20210117 تاريخ وفي 477   برقم قيدها سبق ، عبدالمجيد ثابت راغب محمد شركة -  1

 بسيطة توصية: التأشير وصف

 الكيان تعديل تم20210117 تاريخ وفي 477   برقم قيدها سبق ، وشريكيه عبدالمجيد ثابت راغب محمود شركة -  2

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى

 تاريخ وفي 477   برقم قيدها سبق ،(  بسيطه توصية شركة) وشركاه موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  3

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20210117

 الكيان تعديل تم20210117 تاريخ وفي 477   برقم قيدها سبق ، وشريكته عبدالوهاب عبدالعال صبرى شركة -  4

 بسيطة توصية: التأشير وصف,   القانونى

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20210117 تاريخ وفي 477   برقم قيدها سبق ، وشركاه ثابت راغب محمد -  5

 بسيطة توصية: التأشير

 الكيان تعديل تم20210124 تاريخ وفي 255   برقم قيدها سبق ، وشريكها مرقص زكى حلمى انتصار/شركة -  6

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى

 تعديل تم20210124 تاريخ وفي 255   برقم قيدها سبق ،( تضامن شركة) وشريكه ظريف مترى صالح وصفى -  7

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 عتزالم محمد: الى 477 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210117:  تاريخ فى  ،  -  1

 ( بسيطه توصية شركة) وشركاه موهوب ابراهيم باهلل

 المعتز محمد: الى 477 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210117:  تاريخ فى  ،  -  2

 ( بسيطه توصية شركة) وشركاه موهوب ابراهيم باهلل

 المعتز محمد: الى 477 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210117:  تاريخ فى  ،  -  3

 ( بسيطه توصية شركة) وشركاه موهوب ابراهيم باهلل

 ابراهيم شركة: الى 2567 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210118:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشركاه يوسف احمد يوسف

 مصطفى: الى 2269 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210120:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكيه السيد خليفه عبدالناصر جمال

 صالح وصفى: الى 255 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210124:  تاريخ فى  ،  -  6

 (تضامن شركة) وشريكه ظريف مترى

 صالح وصفى: الى 255 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210124:  تاريخ فى  ،  -  7

 (تضامن شركة) وشريكه ظريف مترى

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد حسين عبدالعال باسم -  1

 منفردين او مجتمعين احمد حسين عبدالعال وباسم ابوطالب المبدى عبد ابوطالب جبريل/السيد المتضامن للشريك الرسمية

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى

 صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع

:  تاريخ ، ذلك وكل والرهن البنوك من االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 1926   برقم    20210104



 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

 لهم وكذلك ولصالحها اغراضها وضمن الشركة باسم  متضامن شريك  تضامن شركة  احمد حسين عبدالعال باسم -  2

  ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع فى الحق مجتمعين منفردااو الحق

 او منفردين ولهم واجورهم تباتهممر وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى مجتمعين او منفردين الحق

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق مجتمعين

 او كل فى الغير تفويض او توكيل فى الحق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 1926   برقم    20210104:  تاريخ ، ذكر ما بعض

 الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان الغفار عبد عطا عمر -  3

 امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق منفردا وله عثمان الغفار عبد عطا عمر/  المتضامن للشرك الرسميه

 مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع

 الرهن و االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع

:  تاريخ ، البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الشيكات على التوقيع و الغير وكفاله والمصارف البنوك كافه من

 1033   برقم    20210113

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل والمصارف  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان الغفار عبد عطا عمر -  4

 الصول البيع حق وكذلك والسيارات العقاريه ومممتلكاتها الشركة الصول الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك

 وعزل تعيين فى الحق وله ولصالحها اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل والسيارات العقارية وممتلكاتها الشركة

 قبض حق وله اغراضهاولصالحها وضمن الشركه باسم ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى

 ، والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع

 1033   برقم    20210113:  تاريخ

 حق وله باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى  شريك و مدير  بسيطة توصية  عثمان الغفار عبد عطا عمر -  5

 1033   برقم    20210113 : تاريخ ، ماذكر بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل

:  تاريخ ،(  متخارج موصي شريك)   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  6

 1828   برقم    20210113

:  تاريخ ،(  الشركه من خروج)   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  7

 1828   برقم    20210113

 والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  8

 وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد/ السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات امام

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 منفردا له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل البنوك من والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، الحق

 والبيع الشراء عقود على التوقيع فى  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  9

 رتباتهمم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى منفردا الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردا وله واجورهم

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، ماذكر بعض

:  تاريخ ،(  متخارج موصى شريك)   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  10

 1828   برقم    20210113

:  تاريخ ،(  متخارج موصي شريك)   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  11

 1828   برقم    20210113

:  تاريخ ،(  الشركه من خروج)   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  12

 1828   برقم    20210113

 والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  13

 وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد/ السيد المتضامن يكللشر الرسمية الجهات امام

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك



 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

 منفردا له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل البنوك من والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، الحق

 والبيع الشراء عقود على التوقيع فى  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  14

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى منفردا الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردا وله واجورهم

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، ماذكر بعض

:  تاريخ ،(  متخارج موصى شريك)   متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  15

 1828   برقم    20210113

:  تاريخ ،(  متخارج موصي شريك)   متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  واصف فلتس فكرى صالح -  16

 1828   برقم    20210113

:  تاريخ ،(  الشركه من خروج)   متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  واصف فلتس فكرى صالح -  17

 1828   برقم    20210113

 امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  واصف فلتس فكرى صالح -  18

 وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد/ السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 منفردا له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل البنوك من والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، الحق

 والبيع الشراء عقود على التوقيع فى  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  واصف فلتس فكرى صالح -  19

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى منفردا الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردا وله واجورهم

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، ماذكر بعض

:  تاريخ ،(  متخارج موصى شريك)   متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  اصفو فلتس فكرى صالح -  20

 1828   برقم    20210113

:  تاريخ ،(  متخارج موصي شريك)   متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  واصف فلتس فكرى صالح -  21

 1828   برقم    20210113

:  تاريخ ،(  الشركه من خروج)   متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  واصف فلتس فكرى صالح -  22

 1828   برقم    20210113

 امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  واصف فلتس فكرى صالح -  23

 وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد/ السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 منفردا له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل البنوك من والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، الحق

 والبيع الشراء عقود على التوقيع فى  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  واصف فلتس فكرى صالح -  24

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى ردامنف الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة الصول والرهن

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردا وله واجورهم

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، ماذكر بعض

:  تاريخ ،(  متخارج موصى شريك)   متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  واصف فلتس فكرى صالح -  25

 1828   برقم    20210113

    20210113:  تاريخ ،(  متخارج موصي شريك)   متخارج شريك  بسيطة توصية  عبده ناشد بطرس عماد -  26

 1828   برقم



 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

   برقم    20210113:  تاريخ ،(  الشركه من خروج)   متخارج شريك  بسيطة توصية  عبده ناشد بطرس عماد -  27

1828 

 الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  متخارج شريك  بسيطة توصية  عبده ناشد بطرس عماد -  28

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد/ السيد المتضامن للشريك الرسمية

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

:  تاريخ ، الحق منفردا له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل البنوك من والرهن االقتراض وحق الشيكات على

 1828   برقم    20210113

 الصول لرهنوا والبيع الشراء عقود على التوقيع فى  متخارج شريك  بسيطة توصية  عبده ناشد بطرس عماد -  29

 وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى منفردا الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردا

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

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، ماذكر

    20210113:  تاريخ ،(  متخارج موصى شريك)   متخارج شريك  بسيطة توصية  عبده ناشد بطرس عماد -  30

 1828   برقم

    20210113:  تاريخ ،(  متخارج موصي شريك)   متخارج شريك  بسيطة توصية  عبده ناشد بطرس عماد -  31

 1828   برقم

   برقم    20210113:  تاريخ ،(  الشركه من خروج)   متخارج شريك  بسيطة توصية  عبده ناشد بطرس عماد -  32

1828 

 الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  متخارج شريك  بسيطة توصية  عبده ناشد بطرس عماد -  33

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد/ السيد المتضامن للشريك الرسمية

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف وكالبن جميع مع

:  تاريخ ، الحق منفردا له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل البنوك من والرهن االقتراض وحق الشيكات على

 1828   برقم    20210113

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع فى  متخارج شريك  بسيطة توصية  عبده ناشد بطرس عماد -  34

 وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى منفردا الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردا

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

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، ماذكر

    20210113:  تاريخ ،(  متخارج موصى شريك)   متخارج شريك  بسيطة توصية  عبده ناشد بطرس عماد -  35

 1828   برقم

    20210113:  تاريخ ،(  متخارج موصي شريك)   متخارج شريك  بسيطة توصية  شرقاوي تامر صبحي مينا -  36

 1828   برقم

    20210113:  تاريخ ،(  الشركه من خروج)   متخارج شريك  بسيطة توصية  شرقاوي تامر صبحي مينا -  37

 1828   برقم

 الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  متخارج شريك  بسيطة توصية  شرقاوي تامر صبحي مينا -  38

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد/ السيد المتضامن للشريك الرسمية

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

:  تاريخ ، الحق منفردا له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل البنوك من والرهن االقتراض وحق الشيكات على

 1828   برقم    20210113

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع فى  متخارج شريك  بسيطة توصية  شرقاوي تامر صبحي مينا -  39

 وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى منفردا الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردا



 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

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

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، ماذكر

    20210113:  تاريخ ،(  متخارج موصى شريك)   متخارج شريك  بسيطة توصية  شرقاوي تامر صبحي مينا -  40

 1828   برقم

    20210113:  تاريخ ،(  متخارج موصي شريك)   متخارج شريك  بسيطة توصية  شرقاوي تامر صبحي مينا -  41

 1828   برقم

    20210113:  تاريخ ،(  الشركه من خروج)   متخارج شريك  بسيطة توصية  شرقاوي تامر صبحي مينا -  42

 1828   برقم

 الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  متخارج شريك  بسيطة توصية  شرقاوي تامر صبحي مينا -  43

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد/ السيد المتضامن للشريك الرسمية

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

:  تاريخ ، الحق منفردا له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل البنوك من والرهن االقتراض وحق الشيكات على

 1828   برقم    20210113

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع فى  متخارج شريك  بسيطة توصية  شرقاوي تامر صبحي مينا -  44

 وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى منفردا الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردا

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

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، ماذكر

    20210113:  تاريخ ،(  متخارج موصى شريك)   متخارج شريك  بسيطة توصية  شرقاوي تامر صبحي مينا -  45

 1828   برقم

:  تاريخ ،(  متخارج موصي شريك)   موصى شريك  بسيطة توصية  خضر جابر عبدالحميد سعيد محمد -  46

 1828   برقم    20210113

    20210113:  تاريخ ،(  الشركه من خروج)   موصى شريك  بسيطة توصية  خضر جابر عبدالحميد سعيد محمد -  47

 1828   برقم

 امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  خضر جابر عبدالحميد سعيد محمد -  48

 وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد/ السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 منفردا له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل البنوك من والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، الحق

 والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع فى  موصى شريك  بسيطة توصية  خضر جابر عبدالحميد سعيد محمد -  49

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى منفردا الحق وله العقارية وممتلكاتها ةالشرك الصول

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردا وله واجورهم

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، ماذكر بعض

:  تاريخ ،(  متخارج موصى شريك)   موصى شريك  بسيطة توصية  خضر جابر عبدالحميد سعيد محمد -  50

 1828   برقم    20210113

:  تاريخ ،(  متخارج موصي شريك)   موصى شريك  بسيطة توصية  خضر جابر عبدالحميد سعيد محمد -  51

 1828   برقم    20210113

    20210113:  تاريخ ،(  الشركه من خروج)   موصى شريك  بسيطة توصية  خضر جابر عبدالحميد سعيد محمد -  52

 1828   برقم

 امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  خضر جابر عبدالحميد سعيد محمد -  53

 وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد/ السيد المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك ميعج مع التعامل وكذلك



 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

 منفردا له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل البنوك من والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، الحق

 والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع فى  موصى شريك  بسيطة توصية  خضر جابر عبدالحميد سعيد محمد -  54

 مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى منفردا الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردا وله واجورهم

 او كل فى الغير تفويض او توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، ماذكر بعض

:  تاريخ ،(  متخارج موصى شريك)   موصى شريك  بسيطة توصية  خضر جابر عبدالحميد سعيد محمد -  55

 1828   برقم    20210113

    20210113:  تاريخ ،(  متخارج موصي شريك)   موصى شريك  بسيطة توصية  احمد سيد موسى عادل مروة -  56

 1828   برقم

    20210113:  تاريخ ،(  الشركه من خروج)   موصى شريك  بسيطة توصية  احمد سيد موسى عادل مروة -  57

 1828   برقم

 الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد سيد موسى عادل مروة -  58

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد/ السيد المتضامن للشريك الرسمية

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

:  تاريخ ، الحق منفردا له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل البنوك من والرهن االقتراض وحق الشيكات على

 1828   برقم    20210113

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع فى  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد سيد موسى عادل مروة -  59

 وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى منفردا الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردا

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

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، ماذكر

    20210113:  تاريخ ،(  متخارج موصى شريك)   موصى شريك  بسيطة توصية  احمد سيد موسى عادل مروة -  60

 1828   برقم

    20210113:  تاريخ ،(  متخارج موصي شريك)   موصى شريك  بسيطة توصية  احمد سيد موسى عادل مروة -  61

 1828   برقم

    20210113:  تاريخ ،(  الشركه من خروج)   موصى شريك  بسيطة توصية  احمد سيد موسى عادل مروة -  62

 1828   برقم

 الجهات امام والمسؤلية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد سيد موسى عادل مروة -  63

 اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل فى منفردا خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد/ السيد المتضامن للشريك الرسمية

 التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام

 والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

:  تاريخ ، الحق منفردا له وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل البنوك من والرهن االقتراض وحق الشيكات على

 1828   برقم    20210113

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع فى  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد سيد موسى عادل مروة -  64

 وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى منفردا الحق وله العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق منفردا

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

 1828   برقم    20210113:  تاريخ ، ماذكر

    20210113:  تاريخ ،(  متخارج موصى شريك)   موصى شريك  بسيطة توصية  احمد سيد موسى عادل مروة -  65

 1828   برقم

 1093   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة دخول  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد على محمد على -  66

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد على محمد على -  67

 جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله  محمد على محمد على/  المتضامن للشريك



 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

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك  الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات

 االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من التعامل صور كافة والمصارف

:  تاريخ ، ذلك وكل باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن

 1093   برقم    20210117

 في الغير  توكيل حق وله اغراضها ضمن و الشركه باسم  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد على محمد على -  68

 1093   برقم    20210117:  تاريخ ، لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل

 1093   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد على محمد على -  69

 1093   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد على محمد محمود -  70

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد على محمد محمود -  71

 أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله  محمد على محمد على/  المتضامن للشريك الرسمية

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك  الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 االقتراض وحق الضمان توشهادا خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من التعامل صور كافة والمصارف

:  تاريخ ، ذلك وكل باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن

 1093   برقم    20210117

 الغير  توكيل حق وله اغراضها ضمن و الشركه باسم  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد على محمد محمود -  72

 1093   برقم    20210117:  تاريخ ، لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد على محمد محمود -  73
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 1093   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد على محمد هشام -  74

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد على محمد هشام -  75

 أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله  محمد على محمد على/  المتضامن للشريك الرسمية

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك  الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من التعامل صور كافة والمصارف

:  تاريخ ، ذلك وكل باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن

 1093   برقم    20210117

 في الغير  توكيل حق وله اغراضها ضمن و الشركه باسم  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد على محمد هشام -  76

 1093   برقم    20210117:  تاريخ ، لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  محمد على محمد هشام -  77
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 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  78

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  79

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع االدارة حق كوني( الشركة دخول)  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  80

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن



 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

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  81

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  82

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل زالمعت محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  83

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  84

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة اصالخ والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  85

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  86

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  87

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  تضامن شركة  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  88

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت



 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

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  89

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  تضامن شركة  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  90

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  91

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة دوتسدي وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  تضامن شركة  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  92

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  93

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  ريختا

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  تضامن شركة  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  94

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  95

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  تضامن شركة  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  96

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية



 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

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  تضامن شركة  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  97

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  98

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه أسمب التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  99

 الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض

 حق ولهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  100

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  101

 والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق

 واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  102

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 الشيكات على يعوالتوق والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  103

 والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق

 واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ



 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

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  104

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  105

 والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق

 واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع االدارة حق يكون( الشركة دخول)  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  106

 راغب محمود/  والسيد المجيد عبد ثابت راغب محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسمية الجهات امام والمسؤلية

 الشركه بأسم التعامل فى الحق ولهم منفردين او مجتمعين موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد/  والسيد عبدالمجيد ثابت

 بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام  اغراضها وضمن

:  تاريخ ، جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع التعامل وكذلك اشكالهم

 477   برقم    20210117

 الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك  شريك و مدير  بسيطة توصية  موهوب ابراهيم باهلل المعتز محمد -  107

 والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لهم وكذلك  ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق

 واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى  الحق ولهم العقارية وممتلكاتها الشركة الصول

 والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم

 ، ذكر مما بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 477   برقم    20210117:  تاريخ

 والتوقيع اإلدارة حق يكون(   الشركة دخول)  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف احمد يوسف ابراهيم -  108

 مجتمعين يوسف احمد يوسف واحمد يوسف احمد يوسف ابراهيم/المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات أمام والمسئولية

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردين او

 حسابات وفتح وإيداع سحب من التعامل صور كافة والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك الخاص والقطاع األعمال

 ، تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام  والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار

 2567   برقم    20210118:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف احمد يوسف ابراهيم -  109

 2567   برقم    20210118:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه

 والتوقيع اإلدارة حق يكون(   الشركة دخول)  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف احمد يوسف ابراهيم -  110

 مجتمعين يوسف احمد يوسف واحمد يوسف احمد يوسف ابراهيم/المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات أمام والمسئولية

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردين او

 حسابات وفتح وإيداع سحب من التعامل صور كافة والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك الخاص والقطاع األعمال

 ، تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام  والرهن تراضاالق وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار

 2567   برقم    20210118:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف احمد يوسف ابراهيم -  111

 2567   برقم    20210118:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه

 والتوقيع اإلدارة حق يكون(   الشركة دخول)  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف احمد يوسف احمد -  112

 مجتمعين يوسف احمد يوسف واحمد يوسف احمد يوسف ابراهيم/المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات أمام والمسئولية

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية لجهاتا جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردين او

 حسابات وفتح وإيداع سحب من التعامل صور كافة والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك الخاص والقطاع األعمال

 ، تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام  والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار

 2567   برقم    20210118:  ريختا



 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

 باسم ذلك وكل باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف احمد يوسف احمد -  113

 2567   برقم    20210118:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه

 والتوقيع اإلدارة حق يكون(   الشركة دخول)  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف احمد يوسف احمد -  114

 مجتمعين يوسف احمد يوسف واحمد يوسف احمد يوسف ابراهيم/المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات أمام والمسئولية

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في  منفردين او

 حسابات وفتح وإيداع سحب من التعامل صور كافة والمصارف البنوك جميع مع التعامل ذلكوك الخاص والقطاع األعمال

 ، تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام  والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار

 2567   برقم    20210118:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت  شريك و مدير  تضامن شركة  يوسف احمد يوسف احمد -  115

 2567   برقم    20210118:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركه

 امام والمسئولية والتوقيع االداره حق له يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  خليفه عبدالناصر جمال احمد -  116

 2269   برقم    20210120:  تاريخ ، منفردا الرسمية الجهات

 امام والمسئولية والتوقيع االداره حق له يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  خليفه عبدالناصر جمال احمد -  117

 2269   برقم    20210120:  تاريخ ، منفردا الرسمية الجهات

 امام والمسئولية والتوقيع االداره حق له يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  خليفه عبدالناصر جمال احمد -  118

 2269   برقم    20210120:  تاريخ ، منفردا الرسمية الجهات

 والتوقيع االداره حق له يكون  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  مصطفي العظيم عبد العاطي عبد -  119

 2269   برقم    20210120:  تاريخ ، منفردا الرسمية الجهات امام والمسئولية

 والتوقيع االداره حق له يكون  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  مصطفي العظيم عبد العاطي عبد -  120

 2269   برقم    20210120:  تاريخ ، منفردا الرسمية الجهات امام والمسئولية

 والتوقيع االداره حق له يكون  متخارج متضامن شريك  بسيطة توصية  مصطفي العظيم عبد العاطي عبد -  121

 2269   برقم    20210120:  تاريخ ، منفردا الرسمية الجهات امام والمسئولية

 والتوقيع االداره حق له يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد خليفه الناصر عبد جمال مصطفى -  122

 2269   برقم    20210120:  تاريخ ، منفردا الرسمية الجهات امام والمسئولية

 والتوقيع االداره حق له يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد خليفه الناصر عبد جمال مصطفى -  123

 2269   برقم    20210120:  تاريخ ، منفردا الرسمية الجهات امام والمسئولية

 والتوقيع الدارها حق له يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  السيد خليفه الناصر عبد جمال مصطفى -  124

 2269   برقم    20210120:  تاريخ ، منفردا الرسمية الجهات امام والمسئولية

 امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالمنعم عبداللطيف محمد مجدى -  125

 عبدالمنعم عبداللطيف محمد نجيب/والسيد عبدالمنعم عبداللطيف محمد مجدى/السيد المتضامنين للشريكين الرسميه الجهات

 العام والقطاع حكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى منفردين او مجتمعين

 وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 ، تنمية جهاز ومن البنوك من واالقتراض الرهن حق وكذلك والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات

 1035   برقم    20210120:  تاريخ

 ومتناهية والصغيرة المتوسطة المشروعات  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالمنعم عبداللطيف محمد مجدى -  126

 ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى منفردين او مجتمعين الحق لهم مجتمعين او منفردين التمويل جهات وكافة الصغر

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق مجتمعين او منفردين  ولهما واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه

 ولهما باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

    20210120:  تاريخ ، عقود على والتوقيع للشركه المملوكه وماركتها وانواعها موديالتها بكافة السيارات كافة بيع حق

 1035   برقم

 والتصديق والنهائيه االبتدائيه والشراء البيع  شريك و مدير  تضامن شركة  عبدالمنعم عبداللطيف محمد مجدى -  127

 انواعها بكافة والخفيفه الثقيله المعدات وكافة المواتير كافة بيع وايضا كانت جهة باى العقارى الشهر مكاتب امام عليها

 تفويض او توكيل حق ولهما العقارى الشهر امام والنهائية االبتدائية البيع عقود على والتوقيع وموديالتها ومركتها وسماتها

 1035   برقم    20210120:  تاريخ ، مماذكر بعض او كل فى الغير



 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

/  السيد انضمام على باالجمع االعضاء الساده وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عنبر سيد احمد ايمن -  128

 ادارة مجلس لعضوية احمد عالم محمد/  السيد من بدال بالمنيا االجتماعى ناصر بنك عام مدير عنبر سيد احمد ايمن

 516   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركه

/  السيد انضمام على باالجمع االعضاء الساده وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عنبر سيد احمد ايمن -  129

 ادارة مجلس لعضوية احمد عالم محمد/  السيد من بدال بالمنيا االجتماعى ناصر بنك عام مدير عنبر سيد احمد ايمن

 516   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركه

/  السيد انضمام على باالجمع االعضاء الساده وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عنبر سيد احمد ايمن -  130

 ةادار مجلس لعضوية احمد عالم محمد/  السيد من بدال بالمنيا االجتماعى ناصر بنك عام مدير عنبر سيد احمد ايمن

 516   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركه

/  السيد انضمام على باالجمع االعضاء الساده وافق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  عنبر سيد احمد ايمن -  131

 ادارة مجلس لعضوية احمد عالم محمد/  السيد من بدال بالمنيا االجتماعى ناصر بنك عام مدير عنبر سيد احمد ايمن

 516   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركه

 مجلس رئيس/ السيد الشركة يمثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدالنبى احمد عبدالرحيم عبدالجابر خالد -  132

 او والتسهيالت الضمان وخطابات الحسابات وفتح وايداعا سحبا البنوك مع التعامل فى الحق له يكون وان منفردا االدارة

 وشراء انواعها بكافة ت الشركا تاسيس فى الحق وله والقضاء الجهات كافة امام الشركة وتمثيل االقتراض او الرهن

 التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام المرور ونيابات ادارات مع والتعامل وتجديدها وترخيصها السيارات

 ، مديرين عدة تعييعن  فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 2565   برقم    20210124:  تاريخ

 يخولهم وان مفوضين وكالء او  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  عبدالنبى احمد عبدالرحيم عبدالجابر خالد -  133

 2565   برقم    20210124:  تاريخ ، مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا

(   متضامن شريك الى موصى من صفة تعديل)   شريك و مدير  تضامن شركة  مرقص زكى حلمى انتصار -  134

 فى الحق منفرد وله ظريف مترى صالح وصفى/ للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون

 وقطاع والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال

 واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن

 255   برقم    20210124:  تاريخ ،

 وله ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات  شريك و مدير  تضامن شركة  مرقص زكى حلمى انتصار -  135

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 255   برقم    20210124:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى  توكيل حق وله باالجل او بالنقد

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة دخول  شريك و مدير  تضامن شركة  مرقص زكى حلمى انتصار -  136

255 

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  مرقص زكى حلمى انتصار -  137

255 

(   متضامن شريك الى موصى من صفة تعديل)   شريك و مدير  تضامن شركة  مرقص زكى حلمى انتصار -  138

 فى الحق منفرد وله ظريف مترى صالح وصفى/ للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون

 وقطاع والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال

 واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن

 255   برقم    20210124:  تاريخ ،

 وله ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات  شريك و مدير  تضامن شركة  مرقص زكى حلمى انتصار -  139

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 255   برقم    20210124:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى  توكيل حق وله باالجل او بالنقد

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة دخول  شريك و مدير  تضامن شركة  مرقص زكى حلمى انتصار -  140

255 



 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

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  مرقص زكى حلمى انتصار -  141

255 

(   متضامن شريك الى موصى من صفة تعديل)   شريك و مدير  بسيطة توصية  مرقص زكى حلمى انتصار -  142

 فى الحق منفرد وله ظريف مترى صالح وصفى/ للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون

 وقطاع والخاص العام والقطاع حكوميه الغيرو الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال

 واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن

 255   برقم    20210124:  يختار ،

 وله ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات  شريك و مدير  بسيطة توصية  مرقص زكى حلمى انتصار -  143

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 255   برقم    20210124:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى  توكيل حق وله باالجل او بالنقد

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  مرقص زكى حلمى انتصار -  144

255 

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  مرقص زكى حلمى انتصار -  145

255 

(   متضامن شريك الى موصى من صفة تعديل)   شريك و مدير  بسيطة توصية  مرقص زكى حلمى انتصار -  146

 فى الحق منفرد وله ظريف مترى صالح وصفى/ للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون

 وقطاع والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال

 واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن

 255   برقم    20210124:  تاريخ ،

 وله ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات  شريك و مدير  بسيطة توصية  مرقص زكى حلمى انتصار -  147

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 255   برقم    20210124:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى  توكيل حق وله باالجل او بالنقد

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  مرقص زكى حلمى انتصار -  148

255 

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  مرقص زكى حلمى انتصار -  149

255 

(   متضامن شريك الى موصى من صفة تعديل)   متضامن شريك  تضامن شركة  عثمان ابوالعال احمد محمد -  150

 فى الحق منفرد وله ظريف مترى صالح وصفى/ للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون

 وقطاع والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال

 راضىواال العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن

 255   برقم    20210124:  تاريخ ،

 وله ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات  متضامن شريك  تضامن شركة  عثمان ابوالعال احمد محمد -  151

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 255   برقم    20210124:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى  توكيل حق وله باالجل او بالنقد

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  عثمان ابوالعال احمد محمد -  152

255 

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عثمان ابوالعال احمد محمد -  153

255 

(   متضامن شريك الى موصى من صفة تعديل)   متضامن شريك  تضامن شركة  عثمان ابوالعال احمد محمد -  154

 فى الحق منفرد وله ظريف مترى صالح وصفى/ للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون



 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

 وقطاع والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال

 واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن

 255   برقم    20210124:  تاريخ ،

 وله ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات  متضامن شريك  تضامن شركة  عثمان ابوالعال احمد محمد -  155

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 255   برقم    20210124:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى  توكيل حق وله باالجل او بالنقد

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة دخول  متضامن شريك  تضامن شركة  عثمان ابوالعال احمد محمد -  156

255 

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  عثمان ابوالعال احمد محمد -  157

255 

(   متضامن شريك الى موصى من صفة تعديل)   متضامن شريك  بسيطة توصية  عثمان ابوالعال احمد محمد -  158

 فى الحق منفرد وله ظريف مترى صالح وصفى/ للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون

 وقطاع والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال

 واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن

 255   برقم    20210124:  تاريخ ،

 ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات  متضامن شريك  بسيطة توصية  عثمان ابوالعال احمد محمد -  159

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 255   برقم    20210124:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى  توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركه

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  عثمان ابوالعال احمد محمد -  160

255 

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عثمان ابوالعال احمد محمد -  161

255 

(   متضامن شريك الى موصى من صفة تعديل)   متضامن شريك  بسيطة توصية  عثمان ابوالعال احمد محمد -  162

 فى الحق منفرد وله ظريف مترى صالح وصفى/ للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون

 وقطاع والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال

 واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن

 255   برقم    20210124:  تاريخ ،

 ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات  متضامن شريك  بسيطة توصية  عثمان ابوالعال احمد محمد -  163

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 255   برقم    20210124:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى  توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركه

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة دخول  متضامن شريك  بسيطة توصية  عثمان ابوالعال احمد محمد -  164

255 

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عثمان ابوالعال احمد محمد -  165

255 

(   متضامن شريك الى موصى من صفة تعديل)   شريك و مدير  تضامن شركة  ظريف مترى صالح وصفى -  166

 فى الحق منفرد وله ظريف مترى صالح وصفى/ للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون

 وقطاع والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم لالتعام

 الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال

 واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن

 255   برقم    20210124:  تاريخ ،



 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

 وله ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات  شريك و مدير  تضامن شركة  ظريف مترى صالح وصفى -  167

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 255   برقم    20210124:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى  توكيل حق وله باالجل او بالنقد

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة دخول  شريك و مدير  تضامن شركة  ظريف مترى صالح وصفى -  168

255 

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  ظريف مترى صالح وصفى -  169

255 

(   متضامن شريك الى موصى من صفة تعديل)   شريك و مدير  تضامن شركة  ظريف مترى صالح وصفى -  170

 فى الحق منفرد وله ظريف مترى صالح وصفى/ للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون

 وقطاع والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال

 واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن

 255   برقم    20210124:  تاريخ ،

 وله ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات  شريك و مدير  تضامن شركة  ظريف مترى صالح وصفى -  171

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 255   برقم    20210124:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى  توكيل حق وله باالجل او بالنقد

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة دخول  شريك و مدير  تضامن شركة  ظريف مترى صالح وصفى -  172

255 

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  تضامن شركة  ظريف مترى صالح وصفى -  173

255 

(   متضامن شريك الى موصى من صفة تعديل)   شريك و مدير  بسيطة توصية  ظريف مترى صالح وصفى -  174

 فى الحق منفرد وله ظريف مترى صالح وصفى/ للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون

 وقطاع والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال

 واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن

 255   برقم    20210124:  تاريخ ،

 ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات  شريك و مدير  بسيطة توصية  ظريف مترى صالح وصفى -  175

 يعوتوق المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 255   برقم    20210124:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى  توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركه

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  ظريف مترى صالح وصفى -  176

255 

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  ظريف مترى صالح وصفى -  177

255 

(   متضامن شريك الى موصى من صفة تعديل)   شريك و مدير  بسيطة توصية  ظريف مترى صالح وصفى -  178

 فى الحق منفرد وله ظريف مترى صالح وصفى/ للشريك الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون

 وقطاع والخاص العام والقطاع حكوميه والغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل

 الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة االعمال

 واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة الصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن

 255   برقم    20210124:  تاريخ ،

 ولمصلحتها الشركة باسم والمنقوالت والسيارات  شريك و مدير  بسيطة توصية  ظريف مترى صالح وصفى -  179

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركه ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 255   برقم    20210124:  تاريخ ، ماذكر كل او بعض فى  توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركه



 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

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة دخول  شريك و مدير  بسيطة توصية  ظريف مترى صالح وصفى -  180

255 

   برقم    20210124:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  ظريف مترى صالح وصفى -  181

255 

 معامالت على التوقيع حق يمتلك  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سعد السيد محمد السيد -  182

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق وله منفردا االدارة مجلس رئيس الشركة

 الصادرات على للرقابه العامه الهيئه مع التعامل فى االخص وعلى اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

  الشيكات على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع الشركة باسم التعامل فى الحق وله والواردات

 ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح

 1168   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة باسم

 التوقيع وكذلك اغراضها وضمن  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سعد السيد محمد السيد -  183

 غرض ضمن داخلهال والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق وله الشركة ولصالح الشركة باسم والبيع الشراء عقود على

 ودفع قبض و ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل ووقف تعيين االخص وعلى الشركة

 التى والصفقات والمشارطات العقود كافة ابرام و والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة

:  تاريخ ، والعقارات والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع شراء حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 1168   برقم    20210125

 حق لهم من على الموافقة وتمة)  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سعد السيد محمد السيد -  184

 ثان طرف كتوقيع( . المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس) محمد فؤاد نشات محمد/  وهم مجتمعين الشيكت على التوقيع

    20210125:  تاريخ ، اول كتوقيع المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس نائب) سعد سيد محمد السيد/ اللواء والسيد

 1168   برقم

 على االشراف اختصاص وله  وعضومنتدب ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  سعد السيد محمد السيد -  185

 1168   برقم    20210125:  تاريخ ، لها التابعه والشركات للشركة االدارية االعمال جميع

 على التوقيع حق يمتلك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  على محمد فؤاد نشأت محمد -  186

 الحكومية وغير الحكومية الجهات كافة امام الشركة عن التوقيع حق وله منفردا االدارة مجلس رئيس الشركة معامالت

 على للرقابه العامه الهيئه مع التعامل فى االخص وعلى اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع

 على والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع الشركة باسم التعامل فى الحق وله والواردات الصادرات

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلق وفتح  الشيكات

 1168   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركة باسم ذلك وكل

 وكذلك اغراضها وضمن  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  على محمد فؤاد نشأت محمد -  187

 ضمن الداخله والمعامالت العقود كافة اجراء فى الحق وله الشركة ولصالح الشركة باسم والبيع الشراء عقود على التوقيع

 و ومكافاتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل ووقف تعيين االخص وعلى الشركة غرض

 والمشارطات العقود كافة ابرام و والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ كافة ودفع قبض

 والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع شراء حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات

 1168   برقم    20210125:  تاريخ ، والعقارات

 لهم من على الموافقة وتمة)  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  على محمد فؤاد نشأت محمد -  188

 كتوقيع( . المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس) محمد فؤاد نشات محمد/  وهم مجتمعين الشيكت على التوقيع حق

:  تاريخ ، اول كتوقيع المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس نائب) سعد سيد محمد السيد/ اللواء والسيد ثان طرف

 1168   برقم    20210125

 على االشراف اختصاص وله  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  على محمد فؤاد نشأت محمد -  189

 1168   برقم    20210125:  تاريخ ، لها التابعه والشركات للشركة االدارية االعمال جميع

 التقاعد سن لبلوغه الشركة من خروج  ادارة مجلس عضو  اهمةمس شركة  المرسى عبدالعزيز عثمان السيد -  190

 سريان استمرار مع يوسف السيد ياسر محمد/  لتوقيع بديال( ثان توقيع) شعبان الدين صالح سامح/  السيد توقيع واعتماد

 692   برقم    20210125:  تاريخ ، بديل ثان توقيع الفيومى على رجب احمد/ المحاسب السيد توقيع

 لبلوغه استقالته وقبول الشركة من خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المرسى عبدالعزيز عثمان السيد -  191

 692   برقم    20210125:  تاريخ ، التقاعد سن



 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

 المصرية الهيئه عن ممثال) الشركة دخول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المرسى عبدالعزيز عثمان السيد -  192

   برقم    20210125:  تاريخ ، التقاعد سن لبلوغه شتله احمد محمد الدين عالء/  السيد عن بديال( المعدنية للثروة العامه

692 

 واعتماد التقاعد سن لبلوغه الشركة من خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شتله احمد محمد الدين عالء -  193

 توقيع سريان استمرار مع يوسف السيد ياسر محمد/  لتوقيع بديال( ثان توقيع) شعبان الدين صالح سامح/  السيد توقيع

 692   برقم    20210125:  تاريخ ، بديل ثان توقيع الفيومى على رجب احمد/ المحاسب السيد

 سن لبلوغه استقالته وقبول الشركة من خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شتله احمد محمد الدين عالء -  194

 692   برقم    20210125:  تاريخ ، التقاعد

 المصرية الهيئه عن ممثال) الشركة دخول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شتله احمد محمد الدين عالء -  195

   برقم    20210125:  تاريخ ، التقاعد سن لبلوغه شتله احمد محمد الدين عالء/  السيد عن بديال( المعدنية للثروة العامه

692 

 واعتماد التقاعد سن لبلوغه الشركة من خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  يوسف السيد ياسر محمد -  196

 توقيع سريان استمرار مع يوسف السيد ياسر محمد/  لتوقيع بديال( ثان توقيع) شعبان الدين صالح سامح/  السيد توقيع

 692   برقم    20210125:  تاريخ ، بديل ثان توقيع الفيومى على رجب احمد/ المحاسب السيد

 سن لبلوغه استقالته وقبول الشركة من خروج  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  يوسف السيد ياسر محمد -  197

 692   برقم    20210125:  تاريخ ، التقاعد

 العامه المصرية الهيئه عن ممثال) الشركة دخول  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  يوسف السيد ياسر محمد -  198

 692   برقم    20210125:  تاريخ ، التقاعد سن لبلوغه شتله احمد محمد الدين عالء/  السيد عن بديال( المعدنية للثروة

   برقم    20210126:  تاريخ ، اسوان فرع مدير  فرع مدير  مساهمة شركة  مصطفى ابوالوفا جمال احمد -  199

350 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم    20210105:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه اسماعيل محمد عمر -  1

1700 

    20210110:  تاريخ ، مساهمة شركة توقيع على مصدق  مساهمة شركة  م م ش انترناشيونال اليف مستشفى -  2

 706   برقم

 تاريخ ، مساهمة شركة توقيع على مصدق  مساهمة شركة  م م ش( التخصصى الحياه) انترناشيونال اليف مستشفى -  3

 706   برقم    20210110: 

:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشركاه خضر عبدالحميد سعيد عبدالحميد -  4

 1828   برقم    20210113

    20210113:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكها اندراوس زكيان نعيم راقية -  5

 1828   برقم

:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكيه عثمان عبدالغفار عطا عمر شركة -  6

 1033   برقم    20210113

    20210114:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكته سليمان عبدالعال سليمان احمد -  7

 2225   برقم

 مصدق  بسيطة توصية  الحرير وتصنيع النتاج(  ام برازراوف) وشركاه المساوى مصطفى عبدالعظيم عبدالعاطى -  8

 2269   برقم    20210120:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على

 تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكيه السيد خليفه عبدالناصر جمال مصطفى/  شركة -  9

 2269   برقم    20210120: 

:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكيه السيد خليفه عبدالناصر جمال مصطفى -  10

 2269   برقم    20210120



 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

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشركاه عبدالمنعم عبداللطيف محمد مجدى/  شركة -  11

 1035   برقم    20210120

:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكه الضبع خليل محمد احمد محمد احمد/  شركة -  12

 2496   برقم    20210120

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة  وشريكها مرقص زكى حلمى انتصار/شركة -  13

 255   برقم    20210124

:  تاريخ ، تضامن شركة توقيع على مصدق  تضامن شركة(  تضامن شركة) وشريكه ظريف مترى صالح وصفى -  14

 255   برقم    20210124

:  تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية  وشريكها مرقص زكى حلمى انتصار/شركة -  15

 255   برقم    20210124

 تاريخ ، بسيطة توصية توقيع على مصدق  بسيطة توصية(  تضامن شركة) وشريكه ظريف مترى صالح وصفى -  16

 255   برقم    20210124: 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2579   برقم    20210106:  تاريخ ، 20    محمود احمد خلف احمد لصاحبها والجرانيت للرخام البالد -  1

 2585   برقم    20210114:  تاريخ ، 62    علي حسن الشلقامي مديحه لصاحبتها المعادن لتصنيع العسليه -  2

 2585   برقم    20210114:  تاريخ ، 63    علي حسن الشلقامي مديحه لصاحبتها المعادن لتصنيع العسليه -  3

    20210118:  تاريخ ، 48    محمدين عبدالرحمن الكريم جاد عاطف/  لصاحبها والرخام للجرانيت الكريم مصنع -  4

 2569   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2578   برقم    20210106:  تاريخ ، 21    وشركاه محمود احمد خلف احمد/  شركة -  1

 2134   برقم    20210125:  تاريخ ، 74    وشريكه عبدهللا محمد عبدهللا شركة -  2

 2134   برقم    20210125:  تاريخ ، 74    وشريكيه عبدهللا محمد عبدهللا شركة -  3

 737   برقم    20210131:  تاريخ ، 79    وشريكه شاكر جيد رومانى -  4

 737   برقم    20210131:  تاريخ ، 79    وشريكه رسن رزق عوض عماد شركة -  5

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


