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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  

 

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود صبري محمد لصاحبها Smil Kids كيدز سمايل -  1

 العداد التدريب مراكز واداره انشاء: _  2017 لسنه 72 االستثمار قانون داخل من انشطه عن 1912 برقم 20210111

 خارج من انشطه_  االلكترونيه وبالوسائل الحاسبات علي البيانات ادخال_  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين

 ورعايه االطفال وقدرات مهارات وتنميه تدريب مراكز واداره وتشغيل اقامه:  2017 لسنه 72 االستثمار قانون

 وفي االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالي ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع_  والتخاطب الموهوبين

 حي- علوي االول الدور -اسماعيل سعد سليمان بملك:  بجهة ، التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حاله

 -السنبالوين مدينه- مكه مستشفي خلف- النخل

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد محمود صبري محمد لصاحبها Smil Kids كيدز سمايل -  2

 خارج االنشطه تمتع عدم مع  2017 لسنه 72 االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا عن 1912 برقم 20210111

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون

 علوي االول الدور -اسماعيل سعد سليمان بملك:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 -السنبالوين مدينه- مكه مستشفي خلف- النخل حي-

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عرفان ابوزيد محمود لصاحبها الجاهزه المالبس لتصنيع بريست فالكون منشاه -  3

 مراعاه مع.  الجاهزه المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 1927 برقم 20210120 فى قيد ، 250000.000

 ـ المنصوره مركز ـ نقيطه:  بجهة ، القوانين احكام

 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامي سعدهللا سعدهللا رشا لصاحبتها للتدريب الشامي رشا -  4

 التدريب مراكز واداره انشاء:  2017 لسنه 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه عن 1931 برقم 20210120

 مجاالت في المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز واداره انشاء.المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد

 مراكز واداره وتشغيل اقامه:  2017 لسنه 72 رقم االستثمار قانون خارج من انشطه.وتطويرها واالتصاالت المعلومات

 الموارد وتدريب وتنميه العداد مركز واداره وتشغيل اقامه.الموهوبين ورعايه االطفال وقدرات مهارات تنميه تدريب

 ـ علوي الثاني الدور ـ( 2) رقم شقه ـ الدلتا برج:  بجهة ، مستقل مالي ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع. البشريه

 ـ الشيخ كفر مدينه ـ السلخانه مزلقان

 فى قيد ، 4000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الشامي سعدهللا سعدهللا رشا لصاحبتها للتدريب الشامي رشا -  5

 الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع. االستثمار بقانون الوارده لالنشطه عن 1931 برقم 20210120

 الثاني الدور ـ( 2) رقم شقه ـ الدلتا برج:  بجهة ،. نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي

 ـ الشيخ كفر مدينه ـ السلخانه مزلقان ـ علوي

 فى قيد ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زيد ابو علي يوسف مصطفي/  لصاحبها للبالستيك زيد ابو -  6

 الحديث الري خراطيم تصنيع) البالستيكيه المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 1893 برقم 20210103

 _ بلطيم الصناعيه بالمنطقه_  الغذائيه الصناعات بقطاع( ج/14) رقم بالقطعه:  بجهة ،( ومشتمالته

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الديب متولي الرازق عبد محمد علياء لصاحبتها السكر لتعبئه باك هيلثي -  7

 القوانين احكام مراعاه مع السكر لتعبئه مصنع وتشغيل اقامه عن 1938 برقم 20210124 فى قيد ، 1000000.000

)  رقم القطعه:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح

 الجديده دمياط_  الصناعيه المنطقه امتداد( _  16)  بلوك( _ 12

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 الكيماويات مخازن عدا ) البضائع مخازن وتشغيل إقامة-  ،  شركة   M . F. N واالستثمار العامة للتجارة إن إف إم -  1

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة-( .  الخطرة والمواد

  الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت  السياحية والقرى(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة-. العقارية األصول إدارة-

 السياحي والتسويق اإلدارة-.ثقافية و وتجارية ورياضية وترفيهية خدميه من ذكر بما المرتبطة او المكملة واالنشطة

 . السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق
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 3 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   االدارة شركات بشان 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع

 التجارة-( .  الخطرة والمواد الكيماويات مخازن عدا)  البضائع مخازن وتشغيل إقامة- عن ، 1908 برقم 20210111

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة

  الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت  السياحية والقرى(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة-. العقارية األصول إدارة-

 السياحي والتسويق اإلدارة-.ثقافية و وتجارية ورياضية وترفيهية خدميه من ذكر بما المرتبطة او المكملة واالنشطة

 . السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق

 عبدالحميد محمد/  بملك- الروضه:  بجهة ، االدارة شركات بشان 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع

 - ورفارسك مركز - األول الدور -  المغاوري

 .بها الترخيص واجراءات بموافقة ورد لما وفقا و الفندقية  ،  شركة   M . F. N واالستثمار العامة للتجارة إن إف إم -  2

 أنواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة-

 . اواى التيك و المأكوالت

 أو وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل إقامة-

 .تجميدها

 والمعدات واألدوات والبالستيكية الخشبية للمنتجات الغير لدي التصنيع-.السيارات تموين محطات وادارة وتشغيل اقامة-

 و الفندقية عن ، 1908 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   والكيماويات والهندسية المعدنية

 .بها الترخيص واجراءات بموافقة ورد لما وفقا

 أنواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة-

 . اواى كالتي و المأكوالت

 أو وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل إقامة-

 .تجميدها

 والمعدات واألدوات والبالستيكية الخشبية للمنتجات الغير لدي التصنيع-.السيارات تموين محطات وادارة وتشغيل اقامة-

 فارسكور مركز - األول الدور -  المغاوري عبدالحميد محمد/  بملك- الروضه:  بجهة ، والكيماويات والهندسية المعدنية

- 

 السيكوريت وزجاج والنسيج والغزل والكرتون  ،  شركة   M . F. N واالستثمار العامة للتجارة إن إف إم -  3

 .الغير لدي الطباعة-. والبيطرية البشرية واالدوية الحيوانية واالعالف الغذائية والمواد وااللمومنيوم

 المدارس عدا وفيما الثانوي التعليم مرحلة يجاوز ال فيما)  التعليمية الخدمات وتقديم المدارس وادارة وتشغيل اقامة-

 .الجامعات إنشاء-( . الدولية

.  لالستزراع قابلة تجعلها لتيا األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح-.السيارات انتظار ساحات وتشغيل إدارة-

 20000000.000   مالها ،رأس   األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع

 الغذائية والمواد وااللمومنيوم السيكوريت وزجاج والنسيج والغزل والكرتون عن ، 1908 برقم 20210111 فى ،قيدت

 .الغير لدي الطباعة-. والبيطرية البشرية واالدوية الحيوانية واالعالف

 المدارس عدا وفيما الثانوي التعليم مرحلة يجاوز ال فيما)  التعليمية الخدمات وتقديم المدارس وادارة وتشغيل اقامة-

 .الجامعات إنشاء-( . الدولية

.  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح-.السيارات انتظار ساحات وتشغيل إدارة-

 محمد/  بملك- الروضه:  بجهة ، األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع

 - فارسكور مركز - األول الدور -  المغاوري عبدالحميد

 وأن ، واالستزراع تصالحاالس ألغراض مخصصة  ،  شركة   M . F. N واالستثمار العامة للتجارة إن إف إم -  4

 . الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم

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

 .التجارية التوكيالت-.2008

 أي الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان في 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

 يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة في حق

 مخصصة عن ، 1908 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   لهذا المنظمة القوانين بأحكام

 . الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن ، واالستزراع االستصالح ألغراض

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

 .التجارية التوكيالت-.2008
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أي الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان في 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

 يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة في حق

 - فارسكور مركز - األول الدور -  المغاوري عبدالحميد محمد/  بملك- الروضه:  بجهة ، لهذا المنظمة القوانين بأحكام

 .الغرض  ،  شركة   M . F. N واالستثمار العامة للتجارة إن إف إم -  5

 البنية إنشاء-.للمشروعات جاهزة تقدم الصناعية بالمناطق ومصانع مباني إنشاء-.لألطفال الترفيهية المالهي وادارة انشاء-

 .المتنقلة الطعام وحدات تشغيلو إدارة-.الصناعية للمناطق الخارجية األساسية البيئة ومصادر األساسية

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

 .األنشطة

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

 .الغرض عن ، 1908 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   تحقيق على تعاونها

 البنية إنشاء-.للمشروعات جاهزة تقدم الصناعية بالمناطق ومصانع مباني إنشاء-.لألطفال الترفيهية المالهي وادارة انشاء-

 .المتنقلة الطعام وحدات وتشغيل إدارة-.الصناعية للمناطق الخارجية األساسية البيئة ومصادر األساسية

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

 .األنشطة

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

 - فارسكور مركز - األول الدور -  المغاوري عبدالحميد محمد/  بملك- الروضه:  بجهة ، تحقيق على تعاونها

 أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها  ،  شركة   M . F. N واالستثمار العامة للتجارة إن إف إم -  6

 الساريه والقررات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع-.القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج

 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي

 بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها عن ، 1908 برقم 20210111

 كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقررات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع-.القانون ألحكام طبقا   وذلك

 مركز - األول الدور -  المغاوري عبدالحميد محمد/  بملك- الروضه:  بجهة ،.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص

 - فارسكور

 والبيطريه البشريه األدويه وتوزيع تجاره_   ،  شركة   global  pharma campany     فارما جلوبال شركه -  7

 ومستحضرات انواعها بمختلف الطبيه والمحاليل الطبيه واالجهزه الطبيه والمستلزمات والمطهرات واللقاحات واالمصال

 الخاصه واالغذيه الحيوانيه والمنتجات توالبرمكسا والبودرات السائله االعالف واضافات الغذائيه والمكمالت التجميل

 تلتزم - التجاريه والتوكيالت التصدير_  الغير لدي سبق ما كل وتصنيع البيطريه والمستحضرات الحيويه والكيماويات

   مالها ،رأس   المستوردين سجل شان في 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه

 واالمصال والبيطريه البشريه األدويه وتوزيع تجاره_  عن ، 1936 برقم 20210124 فى ،قيدت 100000.000

 التجميل ومستحضرات انواعها بمختلف الطبيه والمحاليل الطبيه واالجهزه الطبيه والمستلزمات والمطهرات واللقاحات

 الخاصه واالغذيه الحيوانيه والمنتجات والبرمكسات والبودرات السائله االعالف واضافات الغذائيه والمكمالت

 تلتزم - التجاريه والتوكيالت التصدير_  الغير لدي سبق ما كل وتصنيع البيطريه والمستحضرات الحيويه والكيماويات

 بملك:  بجهة ، المستوردين سجل شان في 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه

 دمياط ثان قسم_  العزبي شطا مدرسه بجوار_   السنانيه_  الديب احمد محمود محمد

 ينشئ وال التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم  ،  شركة   global  pharma campany     فارما جلوبال شركه -  8

 الجهات من غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص علي الحصول بعد اال غرضها مزاوله في حق اي الشركه تأسيس

_  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجاره_  الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام يخل ال وبما المختصه

 تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة يجوز العموميه التوريدات

   في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال

 ينشئ وال التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم عن ، 1936 برقم 20210124 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس

 الجهات من غرضها لمزاوله الالزمه التراخيص علي الحصول بعد اال غرضها مزاوله في حق اي الشركه تأسيس

_  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامه التجاره_  الغرض لهذا المنظمه القوانين باحكام يخل ال وبما المختصه

 تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة يجوز العموميه التوريدات

 ، في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال

 دمياط ثان قسم_  العزبي شطا مدرسه بجوار_   السنانيه_  الديب احمد محمود محمد بملك:  بجهة

 وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات  ،  شركة   global  pharma campany     فارما جلوبال شركه -  9

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا  



 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

 .    نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

  

 وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات عن ، 1936 برقم 20210124 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا  

 شطا مدرسه بجوار_   السنانيه_  الديب احمد محمود محمد بملك:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 دمياط ثان قسم_  العزبي

 تشغيل و اقامة.االعالف لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  ،  شركة   الحيوانية والثروة للدواجن المصرية المراعي -  10

 قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح. الى مجزر تشغيل و اقامة.الى نصف او الى مخبز

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

 الحيوانات، أنواع جميع تربية.الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع،

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

 تشغيل و اقامة.االعالف لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة عن ، 1901 برقم 20210105 فى ،قيدت 500000.000   مالها

 قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح. الى مجزر تشغيل و اقامة.الى نصف او الى مخبز

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

 الحيوانات، أنواع جميع تربية.الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع،

:  بجهة ، كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية.اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء

 - ثان المنصوره - المحاكم مجمع - الوليد بن خالد ش -( 7) رقم العقار

 أو البيض انتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك  ،  شركة   الحيوانية والثروة للدواجن المصرية المراعي -  11

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز. السمكية المزارع إقامة.اللحوم او التسمين

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

 مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز

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

 انتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك عن ، 1901 برقم 20210105 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز. السمكية المزارع إقامة.اللحوم او التسمين أو البيض

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

 مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما

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

 - ثان المنصوره - المحاكم مجمع - الوليد بن خالد ش -( 7) رقم العقار:  بجهة ،

 إقامة.أنواعها بكافة االلبان منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة  ،  شركة   واألغذية لأللبان المصرية المراعي -  12

 بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز.أنواعها بكافة الغذائية المواد وتغليف وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه

 القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر

 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.التنفيذية والئحته

 لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة.أنواعها بكافة االلبان منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة عن ، 1902 برقم 20210105

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز.أنواعها بكافة الغذائية المواد وتغليف وتعبئة

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

 مراعاة مع.التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز

 - المحاكم مجمع - الوليد بن خالد ش -( 7) رقم العقار:  بجهة ، وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام

 - ثان المنصوره

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة  ،  شركة   واألغذية لأللبان المصرية المراعي -  13

 التراخيص كافة على الحصول الشركة عن ، 1902 برقم 20210105 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 - ثان المنصوره - المحاكم مجمع - الوليد بن خالد ش -( 7) رقم العقار:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

 الترخيص واجراءات بموافقة ورد لما وفقا و الفندقية  ،  شركة   M . Y. N واالستثمار العامة للتجارة إن واى إم -  14

 أنواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة-.بها

 . اواى التيك و المأكوالت

 أو وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل إقامة-

 واألدوات والبالستيكية الخشبية للمنتجات غيرال لدي التصنيع-.السيارات تموين محطات وادارة وتشغيل اقامة-.تجميدها



 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

 عن ، 1911 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   والكيماويات والهندسية المعدنية والمعدات

 جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة-.بها الترخيص واجراءات بموافقة ورد لما وفقا و الفندقية

 . اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات أنواع

 أو وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل إقامة-

 واألدوات والبالستيكية الخشبية للمنتجات الغير لدي التصنيع-.السيارات تموين محطات وادارة وتشغيل اقامة-.تجميدها

 - فارسكور مركز - األول الدور - طه فهيم نرمين/  بملك - الروضة:  بجهة ، والكيماويات والهندسية المعدنية والمعدات

 السيكوريت وزجاج والنسيج والغزل والكرتون  ،  شركة   M . Y. N واالستثمار العامة للتجارة إن واى إم -  15

 .الغير لدي الطباعة-. والبيطرية البشرية واالدوية الحيوانية واالعالف الغذائية والمواد وااللمومنيوم

 المدارس عدا وفيما الثانوي التعليم مرحلة يجاوز ال فيما)  التعليمية الخدمات وتقديم المدارس وادارة وتشغيل اقامة-

 ( . الدولية

 تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح-.السيارات انتظار ساحات وتشغيل إدارة-.الجامعات إنشاء-

   مالها ،رأس   األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع.  لالستزراع قابلة

 السيكوريت وزجاج والنسيج والغزل والكرتون عن ، 1911 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000

 .الغير لدي الطباعة-. والبيطرية البشرية واالدوية الحيوانية واالعالف الغذائية والمواد وااللمومنيوم

 المدارس عدا وفيما الثانوي التعليم مرحلة يجاوز ال فيما)  التعليمية الخدمات وتقديم المدارس وادارة وتشغيل اقامة-

 ( . الدولية

 تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح-.السيارات انتظار ساحات يلوتشغ إدارة-.الجامعات إنشاء-

 - الروضة:  بجهة ، األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع.  لالستزراع قابلة

 - فارسكور مركز - األول الدور - طه فهيم نرمين/  بملك

 وأن ، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة  ،  شركة   M . Y. N واالستثمار العامة للتجارة إن واى إم -  16

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

 .2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007

 .التجارية التوكيالت-

 أي الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان في 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

 يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة في حق

 مخصصة عن ، 1911 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   لهذا المنظمة القوانين بأحكام

 المناطق عدا فيما-. الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن ، واالستزراع االستصالح ألغراض

 .2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر

 .التجارية التوكيالت-

 أي الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان في 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم

 يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة في حق

 - فارسكور مركز - األول الدور - طه فهيم نرمين/  بملك - الروضة:  بجهة ، لهذا المنظمة القوانين بأحكام

 .الغرض  ،  شركة   M . Y. N واالستثمار العامة للتجارة إن واى إم -  17

 البنية إنشاء-.للمشروعات جاهزة تقدم الصناعية بالمناطق ومصانع مباني إنشاء-.لألطفال الترفيهية المالهي وادارة انشاء-

 اإلخالل دون وذلك-.المتنقلة الطعام وحدات وتشغيل إدارة-.الصناعية للمناطق الخارجية األساسية البيئة ومصادر األساسية

 للشركة ويجوز.األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن

 .الغرض عن ، 1911 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   غرضها

 البنية إنشاء-.للمشروعات جاهزة تقدم الصناعية بالمناطق ومصانع مباني إنشاء-.لألطفال الترفيهية المالهي وادارة انشاء-

 اإلخالل دون وذلك-.المتنقلة الطعام وحدات وتشغيل إدارة-.الصناعية للمناطق الخارجية األساسية البيئة ومصادر يةاألساس

 للشركة ويجوز.األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن

 - فارسكور مركز - األول الدور - طه فهيم نرمين/  بملك - الروضة:  بجهة ، غرضها

 مخازن عدا)  البضائع مخازن وتشغيل إقامة-  ،  شركة   M . Y. N واالستثمار العامة للتجارة إن واى إم -  18

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة-( .  الخطرة والمواد الكيماويات



 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

  الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت  السياحية والقرى(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة-. العقارية األصول إدارة-

 السياحي والتسويق اإلدارة-.ثقافية و وتجارية ورياضية وترفيهية خدميه من ذكر بما المرتبطة او المكملة واالنشطة

 . السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق

 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   االدارة شركات بشان 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع

 التجارة-( .  الخطرة والمواد الكيماويات زنمخا عدا)  البضائع مخازن وتشغيل إقامة- عن ، 1911 برقم 20210111

 .قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة

  الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت  السياحية والقرى(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة-. العقارية األصول إدارة-

 السياحي والتسويق اإلدارة-.ثقافية و وتجارية ورياضية وترفيهية خدميه من ذكر بما المرتبطة او المكملة واالنشطة

 . السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق

 - طه فهيم نرمين/  بملك - الروضة:  بجهة ، االدارة شركات بشان 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع

 - فارسكور مركز - األول الدور

 .    نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على  ،  شركة   وشريكه هالل ابو ابراهيم فتوح جمال السيد -  19

    

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على عن ، 1940 برقم 20210124 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 الشيخ كفر مدينه - طلحه سيدي ميدان ش 7:  بجهة ،. نشاطها

 التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح  ،  شركة   وشريكه هالل ابو ابراهيم فتوح جمال السيد -  20

 مخصصه األراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط المستصلحة األراضي واستزراع لالستزراع قابله تجعلها

 عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض

 تربيه."2008 لسنه 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق

   تربيه."اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع

 األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح عن ، 1940 برقم 20210124 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس

 مخصصه األراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط المستصلحة األراضي واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التي

 عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض

 تربيه."2008 لسنه 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق

 ، تربيه."اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع

 الشيخ كفر مدينه - طلحه سيدي ميدان ش 7:  بجهة

 او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع  ،  شركة   وشريكه هالل ابو ابراهيم فتوح جمال السيد -  21

 الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة يجوز السمكية المزارع إقامة."اللحوم او التسمين او االلبان

 الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع

 مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ،

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 او التسمين او االلبان او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع عن ، 1940 برقم 20210124

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة يجوز السمكية المزارع إقامة."اللحوم

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

 القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج

 الشيخ كفر مدينه - طلحه سيدي ميدان ش 7:  بجهة ، الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو  ،  شركة   والفنادق الكافيهات إلنشاء الوعد -  22

  

 ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو عن ، 1924 برقم 20210119 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 - طلخا مركز- العرب كفور- محمد حامد الحميد عبد خالد بملك:  بجهة ، القانون

 كورت والفود الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة_  ،  شركة   والفنادق الكافيهات إلنشاء الوعد -  23

 السياحية القرى وانشاء إقامة_ أواي والتيك المأكوالت أنواع جميع وتقديم( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم

 وثقافية وتجارية ورياضية وترفيهية خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتيالت( الثابتة) والفنادق

  أنواعها بكافة والحلويات والمقرمشات والمخبوزات المعجنات  بيع محالت وادارة وتشغيل اقامة_

   مالها ،رأس   يتعدى ال فيما والمدارس( الحضانات) األساسي التعليم مدارس وتجهيز وادارة وتشغيل اقامة

 والفود الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة_ عن ، 1924 برقم 20210119 فى ،قيدت 100000.000



 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

 القرى وانشاء إقامة_ أواي والتيك المأكوالت أنواع جميع وتقديم( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم كورت

 وتجارية ورياضية وترفيهية خدمية من ذكر بما المرتبطة أو المكملة واألنشطة والموتيالت( الثابتة) والفنادق السياحية

  أنواعها بكافة والحلويات والمقرمشات والمخبوزات المعجنات  بيع محالت وادارة وتشغيل اقامة_ وثقافية

 عبد خالد بملك:  بجهة ، يتعدى ال فيما والمدارس( الحضانات) األساسي التعليم مدارس وتجهيز وادارة وتشغيل اقامة

 - طلخا مركز- العرب كفور- محمد حامد الحميد

 السيارات تموين محطات وتشغيل وانشاء قامة_ الثانوي التعليم  ،  شركة   والفنادق الكافيهات إلنشاء الوعد -  24

 العمومية التوريدات._قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة_والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت_

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

 .األنشطة

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

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

 العامة المقاوالت_ السيارات تموين محطات وتشغيل وانشاء قامة_ الثانوي التعليم عن ، 1924 برقم 20210119 فى

 العمومية التوريدات._قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة_والمتكاملة والمتخصصة

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

 .األنشطة

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

 حامد الحميد عبد خالد بملك:  بجهة ، فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 - طلخا مركز- العرب كفور- محمد

 فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في  ،  شركة   M . Y. N واالستثمار العامة للتجارة إن واى إم -  25

 الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع- القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو

 نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول

 أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في عن ، 1911 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس  

 الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع- القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج

 - طه فهيم نرمين/  بملك - الروضة:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي

 - فارسكور مركز - األول الدور

 تكون أن للشركة يجوز والمتكامله والمتخصصه العامه المقاوالت  ،  شركة   العامه للمقاوالت المنار شمس شركه -  26

 تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال ولتزا التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها

 وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا  

 .    نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

   

 والمتكامله والمتخصصه العامه المقاوالت عن ، 1935 برقم 20210124 فى ،قيدت 650000.000   مالها ،رأس  

 شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة يجوز

 أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 الكبير المسجد خلف_  الصالحات قرية:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 ـ عبيد بني مركز_ 

 من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز.األثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   األثاث لصناعة األوائل -  27

 أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه

 طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج

 الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.القانون ألحكام

 مصنع وتشغيل اقامة عن ، 1918 برقم 20210117 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس.  األنشطة هذه لممارسة

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

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

 والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة إلى

  امتداد-(   13) بلوك -( 3) رقم القطعة:  بجهة ،. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية،

 - الجديدة دمياط -  الجديدة بدمياط الصناعية المنطقة



 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

 :  هو الشركة غرض  ،  شركة   وشركاه البحراوي محمود السالم عبد احمد -  28

 : 2017 لسنة 72 االستثمار قانون داخل من انشطة

 .السيارات تجميع و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة

 . المنزلية ألدواتا لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة

 . الكهربائية االجهزة تجميع و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة

 .  المعادن صهر و تشكيل و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة

 .   والكرتون الورق لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة

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

 ، 1948 برقم 20210127 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربيه

 :  هو الشركة غرض عن

 : 2017 لسنة 72 االستثمار قانون داخل من انشطة

 .السيارات تجميع و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة

 . المنزلية األدوات لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة

 . الكهربائية االجهزة تجميع و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة

 .  المعادن صهر و تشكيل و لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة

 .   والكرتون الورق لتصنيع مصنع تشغيل و اقامة

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

-  الثالث الدور -السوسن برج -المحاكم مجمع شارع:  بجهة ، إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربيه

 - اول المنصورة

 .اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت  ،  شركة   وشركاه البحراوي محمود السالم عبد احمد -  29

 .السمكية المزارع إقامة

 في يشترط و.   المستصلحة االراضي لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق االراضي تجهيز و حاستصال

 و الحديثة الري طرق تستخدم ان و ، االستزراع و االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون ان الحالتين هاتين

 رئيس قرار مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري ليس

 .  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهوريه

 :االستثمار قانون خارج من انشطة

 او التسمين او االلبان او السالالت عن ، 1948 برقم 20210127 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   مركز

 .اللحوم

 .السمكية المزارع إقامة

 في يشترط و.   المستصلحة االراضي لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق االراضي تجهيز و استصالح

 و الحديثة الري طرق تستخدم ان و ، االستزراع و االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون ان الحالتين هاتين

 رئيس قرار مراعاة و 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري ليس

 .  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهوريه

 :االستثمار قانون خارج من انشطة

 - اول المنصورة-  الثالث الدور -السوسن برج -المحاكم مجمع شارع:  بجهة ، مركز

 .متكامل سيارات وصيانه خدمة  ،  شركة   وشركاه البحراوي محمود السالم عبد احمد -  30

 . قانونا به مسموح فيماهو العامة والتجارة العمومية التوريدات

 فى 1982 لسنة 121 رقم القانون و 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم.التجارية والتوكيالت التصدير

 بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى كةالشر تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال وتنظيم المستوردين سجل شأن

 مع. الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها الالزمة التراخيص على الحصول

 20210127 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   لألنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بأفراد االلتزام

 .متكامل سيارات وصيانه خدمة عن ، 1948 برقم

 . قانونا به مسموح فيماهو العامة والتجارة العمومية التوريدات

 فى 1982 لسنة 121 رقم القانون و 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم.التجارية والتوكيالت التصدير

 بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال وتنظيم المستوردين سجل شأن

 مع. الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها الالزمة التراخيص على الحصول



 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

  الثالث الدور -السوسن برج -المحاكم مجمع شارع:  بجهة ، لألنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بأفراد االلتزام

 - اول المنصورة-

 الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار، بقانون الواردة  ،  شركة   وشركاه البحراوي محمود السالم عبد احمد -  31

 تمتع عدم مع ،2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا

 و واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

 . نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية القرارات

 عدم حالة وفى االستثمار، بقانون الواردة عن ، 1948 برقم 20210127 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

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

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم

 مجمع شارع:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية القرارات و

 - اول المنصورة-  الثالث الدور -السوسن برج -المحاكم

 مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة/ الشركة غرض  ،  شركة   Cureator  Solutions  سليوشنز كرياتور -  32

 والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون بحكام الشركة تلتزم. العمومية التوريدات/3  التصدير و االستيراد\2  قانون بة

 على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس والينشئ المستوردين سجل شأن فى 1982 لسنة 121

 دون وذلك.الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام اليخل وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص

   مالها ،رأس   لممارسة االزمة التراخيص استصدار وبشرط, السارية والقرارات اللوائح و القوانين بحكام االخالل

 بة مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة/ الشركة غرض عن ، 1952 برقم 20210131 فى ،قيدت 2000000.000

 121 والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون بحكام الشركة تلتزم. العمومية التوريدات/3  ديرالتص و االستيراد\2  قانون

 على الحصول بعد اال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تاسيس والينشئ المستوردين سجل شأن فى 1982 لسنة

 دون وذلك.الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام اليخل وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص

 اتحاد عمارة:  بجهة ، لممارسة االزمة التراخيص استصدار وبشرط, السارية والقرارات اللوائح و القوانين بحكام االخالل

 - المنصورة - حسانين الشيخ ش - العمال

 الوجوه من وجه تشترك ان للشركة ويجوز.االنشطة هذه  ،  شركة   Cureator  Solutions  سليوشنز كرياتور -  33

,  الخارج او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول التى غيرها و الشركات مع

 ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما

 التى غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه تشترك ان للشركة ويجوز.االنشطة هذه عن ، 1952 برقم 20210131 فى

 فيها تندمج ان لها يجوز كما,  الخارج او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهة اعماال تزاول

 - المنصورة - حسانين الشيخ ش - العمال اتحاد عمارة:  بجهة ، القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او

 واللقاحات واألمصال والبيطرية البشرية األدوية وتوزيع تجارة  ،  شركة   Spendix Inc انك سبيندكس -  34

 والمكمالت التجميل ومستحضرات أنواعها بمختلف الطبية والمحاليل الطبية واألجهزة الطبية والمستلزمات والمطهرات

 الحيوية والكيماويات الخاصة واألغذية الحيوانية والمنتجات والبرمكسات والبودرات السائلة األعالف وإضافات الغذائية

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشـركة ويجوز.الغير لدى سبق ما كل وتصنيع والمنظفات البيطرية والمستحضرات

 100000.000   مالها ،رأس   تحقيق على تعاونها قـد التي أو بأعمالها شبيهـة أعماال تزاول التي وغيرها الشـركات

 والمطهرات واللقاحات واألمصال والبيطرية البشرية األدوية وتوزيع تجارة عن ، 1904 برقم 20210106 فى ،قيدت

 الغذائية والمكمالت التجميل ومستحضرات أنواعها بمختلف الطبية والمحاليل الطبية واألجهزة الطبية والمستلزمات

 الحيوية والكيماويات الخاصة واألغذية الحيوانية والمنتجات والبرمكسات والبودرات السائلة األعالف وإضافات

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشـركة ويجوز.الغير لدى سبق ما كل وتصنيع والمنظفات البيطرية والمستحضرات

 - شلبى محمد ش 1:  بجهة ، تحقيق على تعاونها قـد التي أو بأعمالها شبيهـة أعماال تزاول التي وغيرها الشـركات

 - اول المنصورة - الجديد هللا عوض امام - طه أوالد حوض

 أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها  ،  شركة   Spendix Inc انك سبيندكس -  35

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

    

 يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها عن ، 1904 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.القانون ألحكام طبقا   وذلك بها قهاتلح أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها



 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

 حوض - شلبى محمد ش 1:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية

 - اول المنصورة - الجديد هللا عوض امام - طه أوالد

 احكام مراعاه مع.االلوميتال لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه  ،  شركة   وشركاه نجا محمود عبدالجواد ابراهيم -  36

   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 احكام مراعاه مع.االلوميتال لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن ، 1933 برقم 20210120 فى ،قيدت 500000.000

:  بجهة ،.  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 ـ بمطوبس الصناعيه المنطقه ـ وقوي والمعدنيه الهندسيه الصناعات قطاع ـ(  27 م ، 26م)  رقمي القطعتين

 المأكوالت لتقديم والكافيهات المطاعم وتشغيل إقامة  ،  شركة   والكافيهات المطاعم وتشغيل إلدارة الربوه -  37

 المطاعم تجهيز. والكافيهات المطاعم واستئجار وتأجير تملك( . الكحولية المشروبات عدا)  أنواعها بكافة والمشروبات

 فيما والتوزيع العامة التجارة. العمومية التوريدات. لهالتشغي الالزمة والتجهيزات واألجهزة والمعدات باالدوات والكافيهات

 أن للشـركة ويجوز( . الكحولية المشروبات عدا)  أنواعها بكافة والمشروبات المأكوالت تجهيز. قانونا به مسموح هو

 140000.000   مالها ،رأس   بأعمالها شبيهـة أعماال تزاول التي وغيرها الشـركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك

 أنواعها بكافة والمشروبات المأكوالت لتقديم والكافيهات المطاعم وتشغيل إقامة عن ، 1898 برقم 20210105 فى ،قيدت

 باالدوات والكافيهات المطاعم تجهيز. والكافيهات المطاعم واستئجار وتأجير تملك( . الكحولية المشروبات عدا) 

 قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة. العمومية التوريدات. لتشغيلها الالزمة والتجهيزات واألجهزة والمعدات

 من وجه بأي تشترك أن للشـركة ويجوز( . الكحولية المشروبات عدا)  أنواعها بكافة والمشروبات المأكوالت تجهيز.

 الدور ـ طلخا شرطة مركز بجوار ـ النيل برج:  بجهة ، بأعمالها شبيهـة أعماال تزاول التي وغيرها الشـركات مع الوجوه

 ـ طلخا ـ علوي الثاني

 في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قـد التي أو  ،  شركة   والكافيهات المطاعم وتشغيل إلدارة الربوه -  38

 القوانين أحكام مراعاة مع. القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج

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

 في غرضها تحقيق على تعاونها قـد التي أو عن ، 1898 برقم 20210105 فى ،قيدت 140000.000   مالها ،رأس  

 أحكام مراعاة مع. القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر

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

 ـ طلخا ـ علوي الثاني الدور ـ طلخا شرطة مركز بجوار ـ النيل برج

 و استخراجها و المعادن و التعدينية الخامات عن التنقيب  ،  شركة   المعادن واستخراج للتعدين جولدن اوسكار -  39

 النشاط مزاولة على موافقة التأسيس على الهيئة موافقة تعنبر وال عليها صناعية عمليات أي اجراء و  تجهيزها و تقطيعها

 عدا)المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة.الالزمة التراخيص على الحصول بعد اال

 قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح.اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع تقديم و(الكحولية

 .المستصلحة األراضي استزراع.لالستزراع

 عن ، 1907 برقم 20210110 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   األراضي تكون أن الحالتين في ويُشترط

 وال عليها صناعية عمليات أي اجراء و  تجهيزها و تقطيعها و استخراجها و المعادن و التعدينية الخامات عن التنقيب

 و طاعمالم ادارة.الالزمة التراخيص على الحصول بعد اال النشاط مزاولة على موافقة التأسيس على الهيئة موافقة تعنبر

 استصالح.اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع تقديم و(الكحولية عدا)المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات

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

 - جمصة قسم - الكرنك ش 41:  بجهة ، األراضي تكون أن الحالتين في ويُشترط

 تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة  ،  شركة   المعادن واستخراج للتعدين جولدن اوسكار -  40

 به مسموح هو فيما التوزيع و العامة التجارة.الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق

 .التجارية التوكيالت و التصدير(. الفرنشايز) التجارية العلمات استغالل.العمومية التوريدات.قانونا

 وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

 الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجاريه الوكاله اعمال

 ألغراض مخصصة عن ، 1907 برقم 20210110 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   لمزاولةغرضها

 و العامة التجارة.الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح

 التوكيالت و التصدير(. الفرنشايز) التجارية العلمات استغالل.العمومية التوريدات.قانونا به مسموح هو فيما التوزيع

 .التجارية



 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

 وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

 الالزمة خيصالترا على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجاريه الوكاله اعمال

 - جمصة قسم - الكرنك ش 41:  بجهة ، لمزاولةغرضها

 المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من  ،  شركة   المعادن واستخراج للتعدين جولدن اوسكار -  41

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

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

 التراخيص استصدار وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.القانون ألحكام طبقا  

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من عن ، 1907 برقم 20210110 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز.الغرض لهذا المنظمة القوانين

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

 وبشرط السارية، والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو

 - جمصة قسم - الكرنك ش 41:  بجهة ،. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار

 مصنع وتشغيل اقامة: 2017 لسنة 72 قانون داخل من أنشطة  ،  شركة   والمقاوالت العقاري لالستثمار الجمل -  42

 اقامة.  والورق الكرتون لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة. البناء مواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة. الغذائية المواد لتصنيع

 والقري الفندقية واالجنحة والشقق( الثابتة) والموتيالت الفنادق يلوتشغ اقامة. الكيماوية للصناعات مصنع وتشغيل

 واستكمال ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدمية كانت سواء بذلك المرتبطة او المكملة واألنشطة السياحية

 1000000.000   لهاما ،رأس   يزيد واال نجوم ثالث عن المستوي يقل اال علي فيها بهاوالتوسع الخاصة المنشات

 المواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة: 2017 لسنة 72 قانون داخل من أنشطة عن ، 1895 برقم 20210103 فى ،قيدت

 مصنع وتشغيل اقامة.  والورق الكرتون لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة. البناء مواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة. الغذائية

 واألنشطة السياحية والقري الفندقية واالجنحة والشقق( الثابتة) والموتيالت الفنادق لوتشغي اقامة. الكيماوية للصناعات

 الخاصة المنشات واستكمال ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدمية كانت سواء بذلك المرتبطة او المكملة

 - الخامس الحي - 28  المجاورة -97/228 ق:  بجهة ، يزيد واال نجوم ثالث عن المستوي يقل اال علي فيها بهاوالتوسع

 - الجديدة دمياط

 اجمالي نصف علي منها المبيعه الوحدات مساحه اجمالي  ،  شركة   والمقاوالت العقاري لالستثمار الجمل -  43

 قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح.للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين في ويُشترط. المستصلحة األراضي استزراع.لالستزراع

 جميع تربية.سمكية مزارع اقامة.الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع،

 ،رأس   الدواجن أنواع جميع تربية.اللحوم أو التسمين أو أللبانا أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات، أنواع

 نصف علي منها المبيعه الوحدات مساحه اجمالي عن ، 1895 برقم 20210103 فى ،قيدت 1000000.000   مالها

 قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح.للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالي

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين في ويُشترط. المستصلحة األراضي استزراع.لالستزراع

 جميع تربية.سمكية مزارع اقامة.الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع،

 ق:  بجهة ، الدواجن أنواع جميع تربية.اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات، أنواع

 - الجديدة دمياط - الخامس الحي - 28  المجاورة -97/228

 إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور  ،  شركة   والمقاوالت العقاري لالستثمار الجمل -  44

 أو إدارة أو إنشاء.الثانوي التعليم مرحلة يجاوز ال فيما. المدارس تشغيل أو إدارة أو إنشاء.اللحوم أو التسمين أو البيض

 وإدارة وتشغيل إقامة: 2017 لسنة 72 قانون خارج من أنشطة. الجامعات إنشاء.الفني التعليم ومعاهد مدارس تشغيل

 .بالوقود السيارات تموين محطات

 أنواع جميع تقديم و( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و اعمالمط ادارة و  وتشغيل اقامة

 عن ، 1895 برقم 20210103 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   وتشغيل اقامة.أواي التيك و المأكوالت

 تشغيل أو إدارة أو إنشاء.اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور

. الجامعات إنشاء.الفني التعليم ومعاهد مدارس تشغيل أو إدارة أو إنشاء.الثانوي التعليم مرحلة يجاوز ال فيما. المدارس

 .بالوقود السيارات تموين محطات وإدارة وتشغيل إقامة: 2017 لسنة 72 قانون خارج من أنشطة

 أنواع جميع تقديم و( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و  وتشغيل اقامة

 - الجديدة دمياط - الخامس الحي - 28  المجاورة -97/228 ق:  بجهة ، وتشغيل اقامة.أواي التيك و المأكوالت



 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

 وصيانة خدمة مراكز وتشغيل اقامة. التجارية المحالت ادارة و  ،  شركة   والمقاوالت العقاري لالستثمار الجمل -  45

 استثمار.والمنشات للمباني  النظافة  خدمات تقديم.والفندقية والسكنية اإلدارية الوحدات وإقامة وتأجير وبيع شراء.السيارات

 التوريدات.قانونا به مسموح هو فيما التوزيع و العامة التجارة.والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت.عقاري

 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم.التجارية التوكيالت و التصدير.الهندسية االستشارات لتقديم مركز وتشغيل إقامة.العمومية

 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون 1982 لسنه 120

 وبيع شراء.السيارات وصيانة خدمة مراكز وتشغيل اقامة. التجارية المحالت ادارة و عن ، 1895 برقم 20210103

 المقاوالت.عقاري استثمار.والمنشات للمباني  النظافة  خدمات تقديم.والفندقية والسكنية اإلدارية الوحدات وإقامة وتأجير

 وتشغيل إقامة.العمومية التوريدات.قانونا به مسموح هو فيما التوزيع و العامة التجارة.والمتكاملة والمتخصصة العامة

 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم.التجارية التوكيالت و التصدير.الهندسية االستشارات لتقديم مركز

 دمياط - الخامس الحي - 28  المجاورة -97/228 ق:  بجهة ، المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون

 - الجديدة

 اي الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم  ،  شركة   والمقاوالت العقاري لالستثمار الجمل -  46

 يخل ال وبما المختصة الجهات من لمزاولةغرضها الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حق

 بقانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع.الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 االسـتثمار، بقانون الواردة لألنشـطة مسـتقل مالي ومركز مسـتقلة حسابات بإفراد االلتزام مع.2017 لسنه 72االستثمار

 1000000.000   مالها ،رأس   والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسـقط الشـرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى

 مزاولة فى حق اي الشركة تأسيس ينشئ وال ،  التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم عن ، 1895 برقم 20210103 فى ،قيدت

 القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من لمزاولةغرضها الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها

 72االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع عدم مع.الغرض لهذا المنظمة

 عدم حالة وفى االسـتثمار، بقانون الواردة لألنشـطة مسـتقل مالي ومركز مسـتقلة حسابات بإفراد االلتزام مع.2017 لسنه

 الخامس الحي - 28  المجاورة -97/228 ق:  بجهة ، والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسـقط الشـرط بهذا الشركة التزام

 - الجديدة دمياط -

 أن للشركة ويجوز. 2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة  ،  شركة   والمقاوالت العقاري لالستثمار الجمل -  47

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها ةشبيه أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك

 أخرى طبيعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها

 استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. القانون ألحكام طبقا   كله وذلك

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة عن ، 1895 برقم 20210103 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز. 2017

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

 ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك. القانون ألحكام طبقا   كله وذلك أخرى طبيعة من شركة

 - الخامس الحي - 28  المجاورة -97/228 ق:  بجهة ،. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط

 - الجديدة دمياط

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات  ،  شركة   لألدوية فارما سيوتكس -  48

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

. 

  

 شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات عن ، 1928 برقم 20210120 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

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

 - ثان المنصورة  الثانى الدور -  سلطان ال برج - الجيش ش33:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 و اللقاحات و األمصال و البيطرية و البشرية األدوية وتوريد وتوزيع تجارة  ،  شركة   لألدوية فارما سيوتكس -  49

 إضافات و الغذائيه المكمالت و التجميل مستحضرات و أنواعها بمختلف الطبية المحاليل و الطبية األجهزة و المستلزمات

 وتعبئة وتصنيع والكيماويات والمنظفات والمطهرات والزيوت والعطور البرمكسات و البودرات و السائلة األعالف

 مستلزماتوال البيطرية واالدوية التجميل ومستحضرات الغذائية والمكمالت االدوية تسجيل الغير لدى سبق ما كل وتغليف

 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   التوكيالت و التصدير المختصة الجهات لدي  الصيدليات ومستلزمات الطبيه

 المستلزمات و اللقاحات و األمصال و البيطرية و البشرية األدوية وتوريد وتوزيع تجارة عن ، 1928 برقم 20210120



 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

 األعالف إضافات و الغذائيه المكمالت و التجميل مستحضرات و أنواعها بمختلف الطبية المحاليل و الطبية األجهزة و

 ما كل وتغليف وتعبئة وتصنيع والكيماويات والمنظفات والمطهرات والزيوت والعطور البرمكسات و البودرات و السائلة

 الطبيه والمستلزمات البيطرية واالدوية التجميل ومستحضرات الغذائية والمكمالت االدوية تسجيل الغير لدى سبق

 الدور -  سلطان ال برج - الجيش ش33:  بجهة ، التوكيالت و التصدير المختصة الجهات لدي  الصيدليات ومستلزمات

 - ثان المنصورة  الثانى

 121 رقم والقانون 1981 لسنه120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم التجارية  ،  شركة   لألدوية فارما سيوتكس -  50

 مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه

 القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها  لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها

 التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح قوانينال بأحكام اإلخالل دون وذلك الغرض لهذا المنظمة

 1000000.000   مالها ،رأس   مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز. األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 121 رقم والقانون 1981 لسنه120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم التجارية عن ، 1928 برقم 20210120 فى ،قيدت

 مزاولة فى حق اى الشركة تأسيس ينشئ وال التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه

 القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها  لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها

 التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك الغرض لهذا المنظمة

 ال برج - الجيش ش33:  بجهة ، مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز. األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 - ثان المنصورة  الثانى الدور -  سلطان

 وأن ، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة  ،  شركة   A.M.A واالستثمار العامة للتجارة ايه ام ايه -  51

 . الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم

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

2008. 

 ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان في 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم.التجارية التوكيالت-

 الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة في حق أي الشركة تأسيس

 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصة

 . الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن ، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة عن ، 1909

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

2008. 

 ينشئ وال التجارية، الوكالة اعمال تنظيم شان في 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم.التجارية التوكيالت-

 الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة في حق أي الشركة تأسيس

 الدور - عثمان الداودي محمد الداودي/  بملك - الروضة:  بجهة ، لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصة

 - فارسكور مركز  - األول

 إنشاء-.لألطفال الترفيهية المالهي وادارة انشاء.الغرض  ،  شركة   A.M.A واالستثمار العامة للتجارة ايه ام ايه -  52

 الخارجية األساسية البيئة ومصادر األساسية البنية إنشاء-.للمشروعات جاهزة تقدم الصناعية بالمناطق ومصانع مباني

 السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.المتنقلة الطعام وحدات وتشغيل إدارة-.الصناعية للمناطق

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز.األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ،

   مالها ،رأس   غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات

 إنشاء-.لألطفال الترفيهية المالهي وادارة انشاء.الغرض عن ، 1909 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000

 الخارجية األساسية البيئة ومصادر األساسية البنية إنشاء-.للمشروعات جاهزة تقدم الصناعية بالمناطق ومصانع مباني

 السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك.المتنقلة الطعام وحدات وتشغيل إدارة-.الصناعية للمناطق

 مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز.األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ،

/  بملك - الروضة:  بجهة ، غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات

 - فارسكور مركز  - األول الدور - عثمان الداودي محمد الداودي

 مخازن عدا)  البضائع مخازن وتشغيل إقامة-   ،  شركة   A.M.A واالستثمار العامة للتجارة ايه ام ايه -  53

 اقامة-. العقارية األصول إدارة-.قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة-( .  الخطرة والمواد الكيماويات

 بما المرتبطة او المكملة واالنشطة  الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت  السياحية والقرى(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل

 الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق يالسياح والتسويق اإلدارة-.ثقافية و وتجارية ورياضية وترفيهية خدميه من ذكر

 . السياحية والقرى



 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

 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   االدارة شركات بشان 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع

 التجارة-( .  الخطرة والمواد الكيماويات مخازن عدا)  البضائع مخازن وتشغيل إقامة- عن ، 1909 برقم 20210111

  السياحية والقرى(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة-. العقارية األصول إدارة-.قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة

 و وتجارية ورياضية وترفيهية خدميه من ذكر بما المرتبطة او المكملة واالنشطة  الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت

 . السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق السياحي والتسويق اإلدارة-.ثقافية

 محمد الداودي/  بملك - الروضة:  بجهة ، االدارة شركات بشان 2012 لسنة 300 رقم الوزاري القرار مراعاة مع

 - فارسكور مركز  - األول الدور - عثمان الداودي

 الترخيص واجراءات بموافقة ورد لما وفقا و الفندقية  ،  شركة   A.M.A واالستثمار العامة للتجارة ايه ام ايه -  54

 أنواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة-.بها

 . اواى التيك و المأكوالت

 أو وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية اصالتالح بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل إقامة-

 واألدوات والبالستيكية الخشبية للمنتجات الغير لدي التصنيع-.السيارات تموين محطات وادارة وتشغيل اقامة-.تجميدها

 عن ، 1909 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   والكيماويات والهندسية المعدنية والمعدات

 جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم وإدارة وتشغيل إقامة-.بها الترخيص واجراءات بموافقة ورد لما وفقا و الفندقية

 . اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات أنواع

 أو وتبريدها الغذائية والمواد الصناعية والمنتجات الزراعية الحاصالت بحفظ الخاصة والمحطات الثالجات وتشغيل إقامة-

 واألدوات والبالستيكية الخشبية للمنتجات الغير لدي التصنيع-.السيارات تموين محطات وادارة وتشغيل اقامة-.تجميدها

  - األول الدور - عثمان الداودي محمد الداودي/  بملك - الروضة:  بجهة ، والكيماويات والهندسية المعدنية والمعدات

 - فارسكور مركز

 السيكوريت وزجاج والنسيج والغزل والكرتون  ،  شركة   A.M.A واالستثمار العامة للتجارة ايه ام ايه -  55

 .الغير لدي الطباعة-. والبيطرية البشرية واالدوية الحيوانية واالعالف الغذائية والمواد وااللمومنيوم

 المدارس عدا وفيما الثانوي التعليم مرحلة يجاوز ال فيما)  التعليمية الخدمات وتقديم المدارس وادارة وتشغيل اقامة-

 .الجامعات إنشاء-( . الدولية

.  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح-.السيارات انتظار ساحات وتشغيل إدارة-

 20000000.000   مالها ،رأس   األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع

 الغذائية والمواد وااللمومنيوم السيكوريت وزجاج والنسيج والغزل والكرتون عن ، 1909 برقم 20210111 فى ،قيدت

 .الغير لدي الطباعة-. والبيطرية البشرية واالدوية الحيوانية واالعالف

 المدارس عدا وفيما الثانوي التعليم مرحلة يجاوز ال فيما)  التعليمية الخدمات وتقديم المدارس وادارة وتشغيل اقامة-

 .الجامعات إنشاء-( . الدولية

.  لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح-.السيارات انتظار ساحات وتشغيل إدارة-

 الداودي/  بملك - الروضة:  بجهة ، األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع

 - فارسكور مركز  - األول الدور - عثمان الداودي محمد

 أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في  ،  شركة   A.M.A واالستثمار العامة للتجارة ايه ام ايه -  56

 الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع-القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 برقم 20210111 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول

-القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما الخارج، في أو مصر في عن ، 1909

 لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع

 - فارسكور مركز  - األول الدور - عثمان الداودي محمد الداودي/  بملك - الروضة:  بجهة ، نشاطها

 . أنواعها بجميع الجاهزة المالبس وتوريد وتوزيع تجارة-  ،  شركة   والتوزيع للتجارة الصخرة -  57

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

 نشاطها

 بجميع الجاهزة المالبس وتوريد وتوزيع تجارة- عن ، 1910 برقم 20210111 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 . أنواعها

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

 -السنبالوين مركز ـ غنام كفر   ـ العوضي الشافعي عبدالحليم الشافعي بملك:  بجهة ، نشاطها

 العامة المقاوالت.الكالدينج قطاعات وتركيب توريد  ،  شركة   والمقاوالت الكالدينج ألعمال المجرى -  58

 أعماال تزاول التي وغيرها الشـركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشـركة ويجوز. والمتكاملة والمتخصصة



 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

 أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو رمص في غرضها تحقيق على تعاونها قـد التي أو بأعمالها شبيهـة

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 المقاوالت.الكالدينج قطاعات وتركيب توريد عن ، 1941 برقم 20210125 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 أعماال تزاول التي وغيرها الشـركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشـركة ويجوز. والمتكاملة والمتخصصة العامة

 أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قـد التي أو بأعمالها شبيهـة

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 أول قسم -سالمة صالح اللواء شارع( 3) رقم العقار:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - الشيخ كفر

 مع_والمنزليه الكهربائيه االجهزه لتجميع مصنع وتشغيل اقامه   ،  شركة   وشريكه عمار طعيمه طه محمد -  59

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

    

 االجهزه لتجميع مصنع وتشغيل اقامه عن ، 1943 برقم 20210125 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع_والمنزليه الكهربائيه

 _ الجديده دمياط_  الخامس الحي( _ 26) المجاوره( _  59/126) القطعه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قيده سبق ،، فرد تاجر  المصلى عبداللطيف الشربينى احمد حسين لصاحبها لعصائروا الغازيه للمشروبات فيوال -  1

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210118 ، تاريخ وفي  794 برقم

  جنيه  500000.000،

 الشربينى احمد حسين)  لصاحبها والعصائر الغازية للمشروبات المصلى عبداللطيف الشربينى احمد حسين/  منشأة -  2

  20210118 ، تاريخ وفي  794 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  المصلى عبداللطيف

  جنيه  500000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 1893    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو علي يوسف مصطفي/  لصاحبها للبالستيك زيد ابو -  1

 بالمنطقه_  الغذائيه الصناعات بقطاع( ج/14) رقم بالقطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

 _ بلطيم الصناعيه

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حجازى المطلب عبد حجازى محمد طارق لصاحبها الغذائية المواد لتصنيع عمان -  2

  -الزقازيق قسم - السكران عزبة3 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210104 تاريخ وفي 1310

 تاريخ وفي 1912    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود صبري محمد لصاحبها Smil Kids كيدز سمايل -  3

 خلف- النخل حي- علوي االول الدور -اسماعيل سعد سليمان بملك ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210111

 -السنبالوين مدينه- مكه مستشفي



 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

 وفي 1920    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  دحروج حامد فؤاد اسامه)  لصاحبها Red Mention مينشن ريد -  4

  ـ رابع قسم ـ االولي االعصر ـ 20 شارع 16 رقم عقار ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرفان ابوزيد محمود لصاحبها الجاهزه المالبس لتصنيع بريست فالكون منشاه -  5

  ـ المنصوره مركز ـ نقيطه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 1927

 تاريخ وفي 1931    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي سعدهللا سعدهللا رشا لصاحبتها للتدريب الشامي رشا -  6

 ـ السلخانه مزلقان ـ علوي الثاني الدور ـ( 2) رقم قهش ـ الدلتا برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

  ـ الشيخ كفر مدينه

 1938    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب متولي الرازق عبد محمد علياء لصاحبتها السكر لتعبئه باك هيلثي -  7

 المنطقه امتداد( _  16)  بلوك( _ 12)  رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي

  الجديده دمياط_  الصناعيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 1869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الغفلول حسن طاهر هناء) لصاحبتها والتدريب للتكنولوجيا التفوق -  1

 االستثمار قانون داخل من أنشطة:  ليصبح الشركه غرض تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ

 :2017 لسنة 72 رقم

 .المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء-

  انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال-

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

  وبيانات وصوره صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوى انتاج-

 وبالوسائل الحاسبات على البيانات ادخال-

 وفي 1869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الغفلول حسن طاهر هناء) لصاحبتها والتدريب للتكنولوجيا التفوق -  2

 االستثمار قانون داخل من أنشطة:  ليصبح الشركه غرض تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ

 :2017 لسنة 72 رقم

 .المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء-

  انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال-

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

  وبيانات وصوره صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوى انتاج-

 وبالوسائل الحاسبات على البيانات ادخال-

 حسن طاهر هناء:  لصاحبتها األولية واالسعافات الصحية الرعاية برامج وإعداد والتدريب للتكنولوجيا التفوق -  3

 غرض تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 1869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفلول

 :2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من أنشطة:  ليصبح الشركه

 .المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء-

  انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال-

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

  وبيانات وصوره صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوى انتاج-

 وبالوسائل الحاسبات على البيانات ادخال-

 حسن طاهر هناء:  لصاحبتها األولية واالسعافات الصحية الرعاية برامج وإعداد والتدريب للتكنولوجيا التفوق -  4

 غرض تعديل:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 1869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفلول

 :2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من أنشطة:  ليصبح الشركه

 .المعلومات تكنولوجيا نقل راكزوم الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء-

  انواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف اعمال-

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

  وبيانات وصوره صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوى انتاج-

 وبالوسائل الحاسبات على البيانات ادخال-



 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

 وفي 1869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الغفلول حسن طاهر هناء) لصاحبتها والتدريب للتكنولوجيا التفوق -  5

 .اإللكترونية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ

 .أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال-

 : 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من أنشطة

 .الموهوبين ورعاية األطفال وقدرات مهرات وتنمية تدريب مركز وتشغيل إقامة-

 .البشرية الموارد وتدريب وتنمية ألعداد مركز وادارة وتشغيل اقامة-

 ( . الطبي التأمين عدا)  األولية واالسعافات ةالصحي الرعاية برامج وإدارة إعداد-

 .االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقله ماليه حسابات بإفراد المنشأة التزام مع

 علي يترتب ال ان علي-

 وفي 1869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الغفلول حسن طاهر هناء) لصاحبتها والتدريب للتكنولوجيا التفوق -  6

 .اإللكترونية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ

 .أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال-

 : 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من أنشطة

 .الموهوبين ورعاية األطفال وقدرات مهرات وتنمية تدريب مركز وتشغيل إقامة-

 .البشرية الموارد وتدريب وتنمية ألعداد مركز وادارة وتشغيل اقامة-

 ( . الطبي التأمين عدا)  األولية واالسعافات الصحية الرعاية برامج وإدارة إعداد-

 .االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقله ماليه حسابات بإفراد المنشأة التزام مع

 علي يترتب ال ان علي-

 حسن طاهر هناء:  لصاحبتها األولية واالسعافات الصحية الرعاية برامج وإعداد والتدريب للتكنولوجيا التفوق -  7

 .اإللكترونية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 1869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفلول

 .أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال-

 : 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من أنشطة

 .الموهوبين ورعاية األطفال وقدرات مهرات وتنمية تدريب مركز وتشغيل إقامة-

 .البشرية الموارد وتدريب وتنمية ألعداد مركز وادارة وتشغيل اقامة-

 ( . الطبي التأمين عدا)  األولية واالسعافات الصحية الرعاية برامج وإدارة إعداد-

 .االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقله ماليه حسابات بإفراد المنشأة التزام مع

 علي يترتب ال ان علي-

 حسن طاهر هناء:  لصاحبتها األولية واالسعافات الصحية الرعاية برامج وإعداد والتدريب للتكنولوجيا التفوق -  8

 .اإللكترونية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 1869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفلول

 .أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف اعمال-

 : 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من أنشطة

 .الموهوبين ورعاية األطفال وقدرات مهرات وتنمية تدريب مركز وتشغيل إقامة-

 .البشرية الموارد وتدريب وتنمية ألعداد مركز وادارة وتشغيل اقامة-

 ( . الطبي التأمين عدا)  األولية واالسعافات الصحية الرعاية برامج وإدارة إعداد-

 .االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقله ماليه حسابات بإفراد المنشأة التزام مع

 علي يترتب ال ان علي-

 وفي 1869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الغفلول حسن طاهر هناء) لصاحبتها والتدريب للتكنولوجيا التفوق -  9

 الغير او للمنشأة حقوق او التزامات بأية االخالل المنشأة اسم تغيير:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ

. 

 التزام عدم حالة وفى االسـتثمار، بقانون الواردة لألنشـطة مسـتقل مالي ومركز مسـتقلة حسابات بإفراد االلتزام مع-

 تمتع عدم مع ،2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسـقط الشـرط بهذا المنشأة

 واللوائح القوانين احكام مراعاه مع. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

 نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول المنشأه وعلي الساريه والقرارات

 وفي 1869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( الغفلول حسن طاهر هناء) لصاحبتها والتدريب للتكنولوجيا التفوق -  10

 الغير او للمنشأة حقوق او التزامات بأية االخالل المنشأة اسم تغيير:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ

. 



 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

 التزام عدم حالة وفى االسـتثمار، بقانون الواردة لألنشـطة مسـتقل مالي ومركز مسـتقلة حسابات بإفراد االلتزام مع-

 تمتع عدم مع ،2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز ابالمزاي التمتع في حقها يسـقط الشـرط بهذا المنشأة

 واللوائح القوانين احكام مراعاه مع. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

 نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول المنشأه وعلي الساريه والقرارات

 حسن طاهر هناء:  لصاحبتها األولية واالسعافات الصحية الرعاية برامج وإعداد والتدريب للتكنولوجيا التفوق -  11

 اسم تغيير:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 1869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفلول

 . الغير او للمنشأة حقوق او التزامات بأية االخالل المنشأة

 التزام عدم حالة وفى االسـتثمار، بقانون الواردة لألنشـطة مسـتقل مالي ومركز مسـتقلة حسابات بإفراد االلتزام مع-

 تمتع عدم مع ،2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسـقط الشـرط بهذا المنشأة

 واللوائح القوانين احكام مراعاه مع. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

 نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول المنشأه وعلي الساريه والقرارات

 حسن طاهر هناء : لصاحبتها األولية واالسعافات الصحية الرعاية برامج وإعداد والتدريب للتكنولوجيا التفوق -  12

 اسم تغيير:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210104 تاريخ وفي 1869   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الغفلول

 . الغير او للمنشأة حقوق او التزامات بأية االخالل المنشأة

 التزام عدم حالة وفى االسـتثمار، بقانون الواردة لألنشـطة مسـتقل مالي ومركز مسـتقلة حسابات بإفراد االلتزام مع-

 تمتع عدم مع ،2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسـقط الشـرط بهذا المنشأة

 واللوائح القوانين احكام مراعاه مع. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

 نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه علي الحصول المنشأه وعلي الساريه والقرارات

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عرفان ابوزيد محمود لصاحبها الجاهزه المالبس لتصنيع بريست فالكون منشاه -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120 تاريخ وفي 1927

 تاريخ وفي 1931   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الشامي سعدهللا سعدهللا رشا لصاحبتها للتدريب الشامي رشا -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210120

 تاريخ وفي 1893   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زيد ابو علي يوسف مصطفي/  لصاحبها للبالستيك زيد ابو -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210103

 تاريخ وفي 1912   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمود صبري محمد لصاحبها Smil Kids كيدز سمايل -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210111

 وفي 1938   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الديب متولي الرازق عبد محمد علياء لصاحبتها السكر لتعبئه باك هيلثي -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210124 تاريخ

 وفي 1920   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  دحروج حامد فؤاد اسامه)  لصاحبها Red Mention مينشن ريد -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210118 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 والتدريب للتكنولوجيا التفوق: الى 1869 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210104:  تاريخ فى  ،  -  1

   الغفلول حسن طاهر هناء:  لصاحبتها األولية واالسعافات الصحية الرعاية برامج وإعداد

 الغازيه للمشروبات فيوال: الى 794 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210118:  تاريخ فى  ،  -  2

   المصلى عبداللطيف الشربينى احمد حسين لصاحبها والعصائر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   1057:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  التجارية والتوكيالت للتجارة الخلود   - 1

 اخرى محافظه الى الشركه عام مركز لنقل 36 رقم محو امر صدر  السجل شطب/محو

 تم   20210106 تاريخ وفى ،   1057:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  التجارية والتوكيالت للتجارة الخلود   - 2

 اخرى محافظه الى الشركه عام مركز لنقل 36 رقم محو امر صدر  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   1001:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  الماليه واالعمال للصرافه االهليه بورسعيد   - 3

 الفرع عنوان لنقل محو امر  السجل شطب/محو تم   20210119

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 269، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات لألدويه فارم بدايه -  1

  جنيه  1500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 269، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات لألدويه فارم بدايه -  2

  جنيه  1500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

 المال رأس تعديل تم 20210110،   تاريخ وفي 269، برقم قيدها سبق ،  محدودة مسئولية ذات لألدويه فارم بدايه -  3

  جنيه  1500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف, 

   تاريخ وفي 1380، برقم قيدها سبق ،  المسئولية محدودة واحد شخص شركة الصيدليات وتشغيل الداره اوكسجين -  4

  جنيه  550000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

   تاريخ وفي 1380، برقم قيدها سبق ،  المسئولية محدودة واحد شخص شركة الصيدليات وتشغيل الداره اوكسجين -  5

  جنيه  1050000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210120،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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 515    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، COREATIONS المعلومات لتكنولوجيا كوريشنز -  1

( 4) رقم عماره( 63) رقم شقه في الكائن بالعنوان فرع اضافه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

 _ اكتوبر 6_  التجاري اكتوبر مركز مشروع

 20210105 تاريخ وفي 265    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، W A M األدوية وزيعوت لتجارة ام ايه دبليو -  2

 امام - لألدوية الجمهورية مخزن بجوار - االرضى الدور 4 رقم البنوان شارع 6 ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 - الشيخ كفر مدينة - الصيادلة نقابة

 تم 20210106 تاريخ وفي 1057    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، التجارية والتوكيالت للتجارة الخلود -  3

  الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، Tip 021 for engineering services   الهندسية والخدمات للمقاوالت 021 تيب -  4

 شارع72:  الي العنوان تعديل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 1084    برقم قيدها

 _ المنصوره اول_  االول الدور الراشدين الخلفاء

 تم 20210114 تاريخ وفي 1218    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، الطبيه للخدمات كلينيك كاريزما -  5

 الغربيه محافظه_  البحر شارع من يوليو 23 شارع_  الكبري المحلة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 20210119 تاريخ وفي 1001    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، الماليه واالعمال للصرافه االهليه بورسعيد -  6

 توريل_ الراضي الشريف_  القاضي برج:  الي العنوان لنقل الفرع الغاء تم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 _ ثان المنصوره_

 تم 20210127 تاريخ وفي 1515    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكته الطيب عباس محسن احمد -  7
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  الجديده دمياط

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االدوية توزيع و تجارة:  الشركه غرض اصبح  مساهمة شركة ، W A M األدوية وتوزيع لتجارة ام ايه دبليو -  1

 و انواعها بمختلف الطبية والمحاليل الطبية االجهزة و المستلزمات و اللقاحات و االمصال و البيطرية و البشرية

 و البرمكسات و البودرات و السائلة االعالف اضافات و الخاصة االغذية و الغذائية المكمالت و التجميل مستحضرات

 عدا) البضائع مخازن تشغيل و اقامة.قانونا به مسموح هو فيما التوزيع و العامة التجارة.الغير لدى سبق ما كل تصنيع

 .الخطرة المواد و الكيماويات مخازن

 تم20210105 تاريخ وفي 265   برقم قيدها سبق  ، الشركة تلتزم. التجارية التوكيالت و التصدير.الصيدليات ادارة

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل

 الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أو مصلحة  مساهمة شركة ، W A M األدوية وتوزيع لتجارة ام ايه دبليو -  2

 لها يجوز كما الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهه اعماال تزاول التى غيرها و

   برقم قيدها سبق  ،. التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا ذلك و بها تلحقها أو تشتريها أو السالفه الهيئات فى تندمج أن

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210105 تاريخ وفي 265

 تنظيم شأن فى 1982 لسنة 120 رقم القانون بأحكام  مساهمة شركة ، W A M األدوية وتوزيع لتجارة ام ايه دبليو -  3

 الالزمة التراخيص على الحصول االبعد غرضها مزاولة فى حق أى الشركة تأسيس ينشئ ال و التجارية الوكالة اعمال



 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

 المستحضرات توزيع و تجارة.الغرض لهذا المنظمة القوانيين بأحكام يخل ال بما و المختصة الجهات من غرضها لمزاولة

 القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاة مع الغير لدى سبق ما كل تصنيع و المطهرات و الحشرية المبيدات و الطبية

   برقم قيدها سبق  ، لها تكون أن للشركة يجوز و. االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط و السارية

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210105 تاريخ وفي 265

 عيادات وتشغيل اقامة -: الشركه غرض اصبح  مساهمة شركة ، والتجميل لليزر الطبى انفنتى مركز شركة -  4

 اقامة- الذكورة وطب والليزر والتجميل الجلدية االمراض وعالج تشخيص في متخصص طبي مركز و متخصصة

 اقامة-. واالسنان الفم يلتجم وجراحات واالسنان الفم امراض وعالج تشخيص في متخصص طبي مركز وتشغيل

 معامل من تضمه وما طبية او عالجية انشطة من تضمه وما العامة او المتكاملة او المتخصصة المستشفيات وتشغيل

 وعالج تشخيص ووحدات وحضانات طبيعي وعالج مركزة عناية ووحدات وصيدليات عمليات وغرف واشعه تحاليل

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210124 تاريخ وفي 965   برقم قيدها بقس  ، والتقنيات بالليزر الجلدية االمراض

 مساهمة شركة

 مركز و متخصصة عيادات وتشغيل اقامة -: الشركه غرض اصبح  مساهمة شركة ، التخصصيه انفينيتى عيادات -  5

 طبي مركز وتشغيل اقامة- الذكورة وطب والليزر والتجميل الجلدية االمراض وعالج تشخيص في متخصص طبي

 المستشفيات وتشغيل اقامة-. واالسنان الفم تجميل وجراحات واالسنان الفم امراض وعالج تشخيص في متخصص

 وغرف واشعه تحاليل معامل من تضمه وما طبية او عالجية انشطة من تضمه وما العامة او المتكاملة او المتخصصة

 بالليزر الجلدية االمراض وعالج تشخيص ووحدات وحضانات طبيعي وعالج مركزة عناية ووحدات وصيدليات عمليات

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210124 تاريخ وفي 965   برقم قيدها سبق  ، والتقنيات

 التراخيص استصدار ويشترط السارية والقرارات  مساهمة شركة ، والتجميل لليزر الطبى انفنتى مركز شركة -  6

 شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك للشركة ويجوز.االنشطة  لممارسة زمةالال

 تلحقها او تشتريها فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او باعمالها

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210124 تاريخ وفي 965   برقم قيدها سبق  ،.  القانون الحكام طبقا وذلك بها

 مساهمة شركة

  لممارسة الالزمة التراخيص استصدار ويشترط السارية والقرارات  مساهمة شركة ، التخصصيه انفينيتى عيادات -  7

 قد التي او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك للشركة ويجوز.االنشطة

 طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210124 تاريخ وفي 965   برقم قيدها سبق  ،.  القانون الحكام

 وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة-.الحديثة  مساهمة شركة ، والتجميل لليزر الطبى انفنتى مركز شركة -  8

 التصدير-. لتشغيلها الالزمة والمعدات باالجهزة والعيادات والمستشفيات الطبية المراكز تجهيز- البشرية الموارد

 التجارية،والينشيء الوكالة اعمال تنظيم شان في 1982 لسنة 120 القانون بأحكام الشركة تلتزم.التجارية والتوكيالت

 الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة في حق اي الشركة تأسيس

 قيدها سبق  ، واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك.الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام يخل ال وبما المختصة

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210124 تاريخ وفي 965   برقم

 البشرية الموارد وتنمية وتدريب العداد مركز وتشغيل اقامة-.الحديثة  مساهمة شركة ، التخصصيه انفينيتى عيادات -  9

 والتوكيالت التصدير-. لتشغيلها الالزمة والمعدات باالجهزة والعيادات والمستشفيات الطبية المراكز تجهيز-

 الشركة تأسيس التجارية،والينشيء الوكالة اعمال تنظيم شان في 1982 لسنة 120 القانون بأحكام الشركة تلتزم.التجارية

 يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص على الحصول بعد اال غرضها مزاولة في حق اي

 تاريخ وفي 965   برقم قيدها سبق  ، واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك.الغرض لهذا المنظمة القوانين بأحكام

 مساهمة شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210124

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    لقانونيا الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 انفينيتى عيادات: الى 965 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  مساهمة شركة  20210124:  تاريخ فى  ،  -  1

 التخصصيه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 يمثل - محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  غانم سعيد سعيد سعيد أحمد -  1

 والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين أو مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون

 او مجتمعين وللمديرون. العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها

 العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين

    20210113:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك ماشكاله بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 1084   برقم

 يمثل - محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  المصري محمود محمد محمد -  2

 والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين أو مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون

 او مجتمعين وللمديرون. العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها

 العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين

    20210113:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 1084   برقم

 يمثل - محددة غير لمدة وظائفهم المديرون ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  قاسم احمد العيسوى احمد شيماء -  3

 والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين أو مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون

 او مجتمعين وللمديرون. العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها

 العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردين

    20210113:  تاريخ ، والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع

 1084   برقم

 عن االفراج و  حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من  مدير  محدودة مسئولية ذات  غانم سعيد سعيد سعيد أحمد -  4

 الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات على والتوقيع والرهن القتراضوا المال راس

 تعيين في الحق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها

 كافة وتسديد وبيع وتحويل والتوقيع المبالغ قبض في حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل

:  تاريخ ، او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات

 1084   برقم    20210113

 عن االفراج و  حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من  مدير  محدودة مسئولية ذات  المصري محمود محمد محمد -  5

 الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس

 تعيين في الحق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها

 كافة وتسديد وبيع وتحويل والتوقيع المبالغ قبض في حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل

:  تاريخ ، او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات

 1084   برقم    20210113

 االفراج و  حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من  مدير  حدودةم مسئولية ذات  قاسم احمد العيسوى احمد شيماء -  6

 الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن

 تعيين في الحق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها

 كافة وتسديد وبيع وتحويل والتوقيع المبالغ قبض في حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل

:  تاريخ ، او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات

 1084   برقم    20210113



 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

 او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل  مدير  محدودة مسئولية ذات  غانم سعيد سعيد سعيد أحمد -  7

 1084   برقم    20210113:  تاريخ ،. ذكر ما بعض

 او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل  مدير  محدودة مسئولية ذات  المصري محمود محمد محمد -  8

 1084   برقم    20210113:  تاريخ ،. ذكر ما بعض

 او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما باألجل  مدير  محدودة مسئولية ذات  قاسم احمد العيسوى احمد شيماء -  9

 1084   برقم    20210113:  تاريخ ،. ذكر ما بعض

 له منفردا  اإلدارة مجلس رئيس/  للسيد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  موسي محمود محمود محمد احمد -  10

 وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق

 وغلق وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال

  الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات علي والتوقيع والرهن واالقتراض المال رأس عن واالفراج حسابات

 واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 95   برقم    20210114:  تاريخ ، العقود وابرام

 الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  موسي محمود محمود محمد احمد -  11

 95   برقم    20210114:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله االجل او بالنقد

    20210114:  تاريخ ،(  للوفاه خروج)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  موسى محمود محمد احمد عمرو -  12

 95   برقم

    20210114:  تاريخ ،(  للوفاه خروج)   ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  المعاطي ابو محمد محمدين محمد -  13

 95   برقم

 منفرده ولها الغير مع عالقتها في الشركة المديره تمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  على الهادى عبد السعيد امال -  14

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في

 الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل حق منفردا وللمديره العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير

    20210117:  تاريخ ، والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح وايداع سحب من

 885   برقم

 وحق المال راس عن واالفراج الشيكات على  مدير  محدودة مسئولية ذات  على الهادى عبد السعيد امال -  15

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق لها وكذلك ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والرهن االقتراض

 ذلك وكل واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولها العقارية وممتلكاتها الشركة

 وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل قيعوتو المبالغ ودفع قبض حق ولها ولصالحها الشركة باسم

 كل في الغير تفويض او توكيل حق ولها باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي الصفقات والمشترطات العقود كافة

 885   برقم    20210117:  تاريخ ، ذكر ما بعض او

 والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  فرحات اليمانى رضا محمد مصطفى -  16

 التعامل في الحق منفردا   وله - فرحات اليماني رضا محمد مصطفى - المتضامن للشريك الرسمية الجهات أمام والمسئولية

 والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركة باسم

 وغلق وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل في منفردا الحق له وكذلك ، أشكالهم بكافة الخاص

 الشركة أصول وبيع ، الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات على والتوقيع المال رأس عن واإلفراج الحسابات

 351   برقم    20210120:  تاريخ ، واالقتراض ومنقوالتها

 مائة)  مبلغ يجاوز ال فيما والرهن  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  فرحات اليمانى رضا محمد مصطفى -  17

 ( . مصري جنيه ألف

 التبعية أو األصلية العينية الحقوق سائر وترتيب والرهن االقتراض في كتابيا   الشركاء جميع موافقة بعد أيضا الحق وله

 ألف المائة يجاوز فيما - والمنقوالت والسيارات واألراضي العقارية وممتلكاتها الشركة أصول وبيع  الشركة أصول على

 وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ، أغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل - مصري جنية

    20210120:  تاريخ ، السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل توقيعو المبالغ ودفع قبض في الحق وله ، وأجورهم مرتباتهم

 351   برقم

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  فرحات اليمانى رضا محمد مصطفى -  18

 ما بعض أو كل في الغير توكيل في الحق وله باألجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات

 351   برقم    20210120:  تاريخ ،. ذكر



 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

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الفتاح عبد السالم عبد احمد امير -  19

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

  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 وكل الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والرهن البنوك من واالقتراض

 حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك

 965   برقم    20210124:  تاريخ ، المبالغ ودفع قبض

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الفتاح عبد السالم عبد احمد امير -  20

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

  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 وكل الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والرهن البنوك من واالقتراض

 حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك

 965   برقم    20210124:  تاريخ ، المبالغ ودفع قبض

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ربيع على على محمد -  21

 التعامل وكذلك ، اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 من واالقتراض  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 الشركة باسم ذلك وكل الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والرهن البنوك

 ، المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ولصالحها

 965   برقم    20210124:  تاريخ

 امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ربيع على على محمد -  22

 التعامل وكذلك ، اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع

 من واالقتراض  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع

 الشركة باسم ذلك وكل الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والرهن البنوك

 ، المبالغ ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ولصالحها

 965   برقم    20210124:  تاريخ

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فوده توفيق محمد محمد عادل محمد -  23

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

  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 وكل الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والرهن البنوك من واالقتراض

 حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك

 965   برقم    20210124:  تاريخ ، المبالغ ودفع قبض

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فوده توفيق محمد محمد عادل محمد -  24

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

  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 وكل الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والرهن البنوك من واالقتراض

 حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك

 965   برقم    20210124:  تاريخ ، المبالغ ودفع قبض

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الحسينى محمود اسامه اسماء -  25

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

  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 وكل الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والرهن البنوك من واالقتراض

 حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك

 965   برقم    20210124:  تاريخ ، المبالغ ودفع قبض

 وضمن الشركة باسم التعامل في الحق  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الحسينى محمود اسامه اسماء -  26

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

  الضمان وشهادات خطابات واستصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 وكل الشراء عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والرهن البنوك من واالقتراض



 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

 حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك

 965   برقم    20210124:  تاريخ ، المبالغ ودفع قبض

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الفتاح عبد السالم عبد احمد امير -  27

 في الحق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية

 عقود على والتوقيع الشركات تاسيس في بحصه والدخول منها والتخارج وفضها وتعديلها انواعها بكافة الشركات تاسيس

 العامة الهيئة وخاصة الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واستالمها وانظمتها التاسيس

    20210124:  تاريخ ، هيئات جميع وامام العقاري والشهر التجاري والسجل المال لسوق العامة والهيئة لالستثمار

 965   برقم

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الفتاح عبد السالم عبد احمد امير -  28

 في الحق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية

 عقود على والتوقيع الشركات تاسيس في بحصه والدخول منها والتخارج وفضها وتعديلها انواعها بكافة الشركات تاسيس

 العامة الهيئة وخاصة الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واستالمها تهاوانظم التاسيس

    20210124:  تاريخ ، هيئات جميع وامام العقاري والشهر التجاري والسجل المال لسوق العامة والهيئة لالستثمار

 965   برقم

 األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ربيع على على محمد -  29

 تاسيس في الحق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 التاسيس عقود على والتوقيع الشركات تاسيس في بحصه والدخول منها والتخارج وفضها وتعديلها انواعها بكافة الشركات

 العامة الهيئة وخاصة الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واستالمها وانظمتها

    20210124:  تاريخ ، هيئات جميع وامام العقاري والشهر التجاري والسجل المال لسوق العامة والهيئة لالستثمار

 965   برقم

 األذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ربيع على على محمد -  30

 تاسيس في الحق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 التاسيس عقود على والتوقيع الشركات تاسيس في بحصه خولوالد منها والتخارج وفضها وتعديلها انواعها بكافة الشركات

 العامة الهيئة وخاصة الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واستالمها وانظمتها

    20210124:  تاريخ ، هيئات جميع وامام العقاري والشهر التجاري والسجل المال لسوق العامة والهيئة لالستثمار

 965   برقم

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فوده توفيق محمد محمد عادل محمد -  31

 وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية السندات

 والتوقيع الشركات تاسيس في بحصه والدخول منها والتخارج وفضها وتعديلها انواعها بكافة الشركات تاسيس في الحق

 وخاصة الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واستالمها وانظمتها التاسيس عقود على

:  تاريخ ، هيئات جميع وامام العقاري والشهر التجاري والسجل المال لسوق العامة والهيئة لالستثمار العامة الهيئة

 965   برقم    20210124

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فوده توفيق محمد محمد عادل محمد -  32

 وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية السندات

 والتوقيع الشركات تاسيس في بحصه والدخول منها والتخارج وفضها وتعديلها انواعها بكافة الشركات تاسيس في الحق

 وخاصة الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واستالمها وانظمتها التاسيس عقود على

:  تاريخ ، هيئات جميع وامام العقاري والشهر التجاري والسجل المال لسوق العامة والهيئة لالستثمار العامة الهيئة

 965   برقم    20210124

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الحسينى محمود اسامه اسماء -  33

 في الحق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية األذنية

 عقود على والتوقيع الشركات تاسيس في بحصه والدخول منها والتخارج وفضها وتعديلها انواعها بكافة الشركات تاسيس

 العامة الهيئة وخاصة الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واستالمها وانظمتها التاسيس

    20210124:  تاريخ ، هيئات جميع وامام العقاري والشهر التجاري والسجل المال لسوق العامة والهيئة لالستثمار

 965   برقم

 السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الحسينى محمود اسامه اسماء -  34

 في الحق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية ذنيةاأل



 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

 عقود على والتوقيع الشركات تاسيس في بحصه والدخول منها والتخارج وفضها وتعديلها انواعها بكافة الشركات تاسيس

 العامة الهيئة وخاصة الحكومية الجهات جميع امام وتمثيلها ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل واستالمها وانظمتها التاسيس

    20210124:  تاريخ ، هيئات جميع وامام العقاري والشهر التجاري والسجل المال لسوق العامة والهيئة لالستثمار

 965   برقم

 او توكيل حق وله والخاص العام القطاع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الفتاح عبد السالم عبد احمد امير -  35

 965   برقم    20210124:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 او توكيل حق وله والخاص العام القطاع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الفتاح عبد السالم عبد احمد امير -  36

 965   برقم    20210124:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 الغير تفويض او توكيل حق وله والخاص العام القطاع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ربيع على على محمد -  37

 965   برقم    20210124:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في

 الغير تفويض او توكيل حق وله والخاص العام القطاع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  ربيع على على محمد -  38

 965   برقم    20210124:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في

 او توكيل حق وله والخاص العام القطاع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فوده توفيق محمد محمد عادل محمد -  39

 965   برقم    20210124:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 او توكيل حق وله والخاص العام القطاع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  فوده توفيق محمد محمد عادل محمد -  40

 965   برقم    20210124:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

 او توكيل حق وله والخاص العام القطاع  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الحسينى محمود اسامه اسماء -  41

 965   برقم    20210124:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض
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 965   برقم    20210124:  تاريخ ،. ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


