
 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 يناير شهرل  إستثمارأسيوط لمكتبجريدة األسماء التجارية 

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد قيود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعديالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعديالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 القانوني الكيان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العقود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجديدات :  -4

 

 

 



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 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  

 

 ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد نجيب محمد اسامه لصاحبها المعلومات لتكنولوجيا بوصلة -  1

 المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وتطوير انتاج اعمال - عن 9431 برقم 20210127 فى قيد

 الحصول المنشاه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونيه

 تقسيم 2رقم عقار النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على

 - الجمهوريه شارع الخياط

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كريم صوبى محمد بكر لصاحبها والتصدير واالستيراد العقارى لالستثمار الصوبى -  2

 - 1: 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه عن 9410 برقم 20210118 فى قيد ، 1000000.000

 استصالح - 2 القديم الوادى خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار

 هاتين فى ويشترط المستصلحه االراضى واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز

 االستزراع فى الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان الحالتين

 الرئيسى المركز:  بجهة ، لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا وفيما الغمر بطريق الرى وليس

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع هالل بنى

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كريم صوبى محمد بكر لصاحبها والتصدير واالستيراد العقارى لالستثمار الصوبى -  3

 - 3 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 عن 9410 برقم 20210118 فى قيد ، 1000000.000

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

 خارج من انشطه - اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن

 سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم القانون مراعاة مع والتصدير االستيراد - 5:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون

 الرئيسى المركز:  بجهة ، بقانون الوارده لالنشطه قلمست مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع المستوردين

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع هالل بنى

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كريم صوبى محمد بكر لصاحبها والتصدير واالستيراد العقارى لالستثمار الصوبى -  4

 فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى 72 عن 9410 برقم 20210118 فى قيد ، 1000000.000

 االستثمار قانون خارج االنشطه والتتمتع 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع

 الحصول المنشاه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات

 انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع هالل بنى الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلة بدير اسحق ايهاب لصاحبها خلة بدير اسحق ايهاب -  5

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع بالستيك وشنط اكياس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9428 برقم 20210126

 الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول المنشاه وعلى الساريه والقرارات

 - الصغيره الصناعات بمجمع(أ)نموذج(6)رقم عنبر(106)رقم الوحده النشاط ممارسة وموقع

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود سعد ثابت كمال لصاحبها للمنظفات الشروق -  6

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المنظفات وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9398 برقم 20210106

 الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول المنشاه وعلى الساريه والقرارات

 - المدابغ عرب - والتكنولوجيا االعمال حاضنة االرضى االول الدور(  104 - 103)  رقم الوحده النشاط ممارسة وموقع

 الجيش ش

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دانيال صدقي جمال عطاف لصاحبها دانيال صدقي جمال عطاف -  7

 القوانين أحكام مراعاة مع دباره وخيوط جاهزه مالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 9434 برقم 20210131 فى

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

 الصغيره الصناعات مجمع( ج) نموذج 21 رقم عنبر 32 و 31 رقمي الوحدتين النشاط ممارسه وموقع الرئيسي

 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش همام حمدان محمد لصاحبها العامة والتوريدات للفنادق بلونايل -  8

 لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات  عن 9433 برقم 20210131 فى قيد ،

 - ثابت زقاق - الثلج مصنع ش من المتفرع سعد ش 10 الرئيسى المركز:  بجهة ،  . نشاطها

 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش همام حمدان محمد لصاحبها العامة والتوريدات للفنادق بلونايل -  9

 اال على الثابته الفنادق وادارة وتشغيل اقامة( 1:  2017لسنة 72 قانون انشطة**  عن 9433 برقم 20210131 فى قيد ،
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 او رياضيه او ترفيهيه او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه او المكملة واالنشطة نجوم ثالث عن الفنادق مستوى يقل

 انشاء -3.  القديم الوادى خارج والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -2.  ثقافيه او تجاريه

 االلتزام مع.  والصيانه النظافة خدمات تقديم -6.  عامه مقاوالت -5.  عامه توريدات -4. **  المدارس وتشغيل وادارة

 - الثلج مصنع ش من المتفرع سعد ش 10 الرئيسى المركز:  بجهة ، شطةلالن مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد

 - ثابت زقاق

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  درويش همام حمدان محمد لصاحبها العامة والتوريدات للفنادق بلونايل -  10

 وفى التنفيذيه والئحته 2017لسنة72رقم  االستثمار بقانون الوارده عن 9433 برقم 20210131 فى قيد ، 100000.000

 2017لسنة72رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز  بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 المنشأه تتعهد.  القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع التنفيذيه والئحته

 لجدول وفقا التنفيذيه والئحته 2017لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطة بممارسة

 ش من المتفرع سعد ش 10 الرئيسى المركز:  بجهة ، واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  عامين يتجاوز ال زمنى

 - ثابت زقاق - الثلج مصنع

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 -1 -:2017لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطة*    ،  شركة   وشركاه احمد عدل عبدالستار شركة -  1

 لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسيه بالمرافق وتجهيزها احدهما او والصحراويه البور االراضى واستزراع استصالح

 الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان ويشترط

 الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.الغمر بطريق

   مالها ،رأس   األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية -2.  2008 لسنة 356 رقم

 -1 -:2017لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطة*  عن ، 9429 برقم 20210126 فى ،قيدت 300000.000

 لالستزراع قابلة تجعلها التى االساسيه بالمرافق وتجهيزها احدهما او والصحراويه البور االراضى واستزراع استصالح

 الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان شترطوي

 الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.الغمر بطريق

 المركز:  بجهة ، األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية -2.  2008 لسنة 356 رقم

 - االجتماعى ناصر بنك اعلى عبدالناصر جمال شارع الرئيسى

 سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية -3. اللحوم أو التسمين أو  ،  شركة   وشركاه احمد عدل عبدالستار شركة -  2

 وتشغيل اقامة -5.  السمكية المزارع إقامة -4. اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان

 والسريعه الحرة الطرق انشاء -6.  وتوصيالتها والتنقية الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات وصيانة وادارة

 الدراسات اعداد -8.  السيارات انفاق وتشغيل وادارة وانشاء تصميم -7.  وصيانتها واستغاللها وادارتها والرئيسية

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   فى االستثمارية للمشروعات الجدوى ودراسات واالقتصادية الفنيه والبحوث

 إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية -3. اللحوم أو التسمين أو عن ، 9429 برقم 20210126

 وصيانة وادارة وتشغيل اقامة -5.  السمكية المزارع إقامة -4. اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت

 والرئيسية والسريعه الحرة الطرق انشاء -6.  وتوصيالتها والتنقية الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات

 الفنيه والبحوث الدراسات اعداد -8.  لسياراتا انفاق وتشغيل وادارة وانشاء تصميم -7.  وصيانتها واستغاللها وادارتها

 بنك اعلى عبدالناصر جمال شارع الرئيسى المركز:  بجهة ، فى االستثمارية للمشروعات الجدوى ودراسات واالقتصادية

 - االجتماعى ناصر

 وحدات واستغالل وصيانة تشغيل -9.  االساسيه البنية مجال  ،  شركة   وشركاه احمد عدل عبدالستار شركة -  3

 واقامة تخطيط -10.  واالستزراع لالستصالح المخصصة لالراضى نقلها وخطوط توزيعها وشبكات الرى مياه طلمبات

( . ** القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق العمرانيه والمجتمعات الصناعية المناطق) العمرانيه المناطق وتنمية

 االلتزام مع.  العامه التوريدات -12.  العامه المقاوالت -11 -:2017لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من انشطة

   مالها ،رأس   2017لسنة72رقم  االستثمار بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد

 وحدات واستغالل وصيانة تشغيل -9.  االساسيه البنية مجال عن ، 9429 برقم 20210126 فى ،قيدت 300000.000

 واقامة تخطيط -10.  واالستزراع لالستصالح المخصصة لالراضى نقلها وخطوط توزيعها وشبكات الرى مياه طلمبات

( . ** القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق العمرانيه والمجتمعات الصناعية المناطق) العمرانيه المناطق وتنمية
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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

 االلتزام مع.  العامه التوريدات -12.  العامه المقاوالت -11 -:2017لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج نم انشطة

 المركز:  بجهة ، 2017لسنة72رقم  االستثمار بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد

 - االجتماعى ناصر بنك اعلى عبدالناصر جمال شارع الرئيسى

 يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى التنفيذيه والئحته  ،  شركة   وشركاه احمد عدل عبدالستار شركة -  4

 خارج االنشطة تتمتع وال التنفيذيه والئحته 2017لسنة72رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز  بالمزايا التمتع فى حقها

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

 .  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة

 الشركة التزام عدم حالة وفى التنفيذيه والئحته عن ، 9429 برقم 20210126 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 وال التنفيذيه والئحته 2017لسنة72رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز  بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تتمتع

 الرئيسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات

 - االجتماعى ناصر بنك اعلى عبدالناصر جمال شارع

 واستزراع استصالح - 1:  االستثمار قانون داخل من انشطه  ،  شركة   وشركاه نعمان كمال عبدالفضيل احمد -  5

 تكون ان ويشترط لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق وتجهيزها احداهما او والصحراويه البور االراضى

 فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى

 نةلس 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا

   مالها ،رأس   اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 2 2008

 واستزراع استصالح - 1:  االستثمار قانون داخل من انشطه عن ، 9421 برقم 20210124 فى ،قيدت 300000.000

 تكون ان ويشترط لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق وتجهيزها احداهما او والصحراويه البور االراضى

 فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى

 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا

 11:  بجهة ، اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 2 2008

 الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا غيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة موقع - البوسته شارع

 مسبقا

 النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية - 3  ،  شركة   وشركاه نعمان كمال عبدالفضيل احمد -  6

 من انشطه -  االسماك صيد وكذا السمكيه المزارع اقامة - 4 اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت

 بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركه وتتعهد العامه المقاوالت - 6 العموميه التوريدات - 5:  االستثمار قانون خارج

 تمتع عدم عامين اليتجاوز زمنى لجدول وفقا التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   بقانون الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه

 او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية - 3 عن ، 9421 برقم 20210124

:  االستثمار قانون خارج من انشطه -  االسماك صيد وكذا السمكيه المزارع اقامة - 4 اللحوم او التسمين او البيض انتاج

 بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركه وتتعهد امهالع المقاوالت - 6 العموميه التوريدات - 5

 قانون خارج االنشطه تمتع عدم عامين اليتجاوز زمنى لجدول وفقا التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 انحاء جميع النشاط ممارسة موقع - البوسته شارع 11:  بجهة ، بقانون الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا غيما الجمهوريه

 االلتزام مع التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار  ،  شركة   وشركاه نعمان كمال عبدالفضيل احمد -  7

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص لالنشطه مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد

 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفى التنفيذيه

 على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72

 عن ، 9421 برقم 20210124 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة

 لالنشطه مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفى التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص

 احكام مراعاة مع التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها

 11:  بجهة ، نشاطها لمباشرة زمهالال التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا غيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة موقع - البوسته شارع

 مسبقا



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وذلك والمتخصصه والمتكامله العامه المقاوالت - 2 العموميه التوريدات - 1  ،  شركة   البناء لتكنولوجيا كونسبت -  8

 االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون

 قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز

 الى تتحول ان او معها او اخرى شركه فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج او مصر فى غرضها تحيق على تعاونها

 9425 برقم 20210125 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   القانون الحكام طبقا كله وذلك اخرى طبيعه من شركه

 واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك والمتخصصه والمتكامله العامه المقاوالت - 2 العموميه التوريدات - 1 عن ،

 من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات

 او مصر فى غرضها تحيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه

 الحكام طبقا كله وذلك اخرى طبيعه من شركه الى تتحول ان او معها او اخرى شركه فى تندمج ان لها يجوز كما الخارج

 فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع النصر ابراج-(2د)برج - الباقورى حسن احمد ش:  بجهة ، القانون

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

 قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح - 1  ،  شركة   وشركاه عادلى سيد محمد عادلى -  9

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

 قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح

 انواع جميع تربية - 2 2008 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

   مالها ،رأس   الدواجن انواع جميع تربية - 3 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات

 التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح - 1 عن ، 9404 برقم 20210113 فى ،قيدت 500000.000

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

 الصادر المناطق داع فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض

 جميع تربية - 2 2008 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها

:  بجهة ، الدواجن انواع جميع تربية - 3 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط مارسة وموقع الداخله - موط الرئيسى المركز

 مسبقا الهيئه موافقة

 البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور  ،  شركة   وشركاه عادلى سيد محمد عادلى -  10

 كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع السمكيه المزارع اقامة - 4

 والطيور عن ، 9404 برقم 20210113 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص

 واللوائح القوانين احكام مراعاة مع السمكيه المزارع اقامة - 4 البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء

 موط الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط مارسة وموقع الداخله -

 انواع جميع وتوزيع وتجهيز لبيع مطعم وتشغيل اقامه   ،  شركة   م م ذ ش  Oxygen Pizza بيتزا اكسجين -  11

 لممارسه االزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك الماكوالت

 تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز االنشطه هذه

 الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماالا 

 برقم 20210131 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  القانون طبقااالحكام وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة

 القوانين باحكام االخالل دون وذلك الماكوالت انواع جميع وتوزيع وتجهيز لبيع مطعم وتشغيل اقامه عن ، 9435

 لها تكون ان للشركة ويجوز االنشطه هذه لممارسه االزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح

 على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماالا  تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترك او مصلحة

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

 الزهراء العطيفي ميدان االصدقاء برج الرئيسي المركز يكون:  بجهة ، القانون طبقااالحكام

 االنشطة تتمتع وال 2017لسنة72 رقم االستثمار  ،  شركة   وشريكه عبدالحليم محمد عبدالحليم الدين حسام شركة -  12

 الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج

 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص بكافة على الحصول الشركة وعلى

 بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تتمتع وال 2017لسنة72 رقم االستثمار عن ، 9417 برقم 20210120

 بكافة على صولالح الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  القانون بذات الوارده والحوافز

 - المحافظه ش 13 الرئيسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطة  ،  شركة   وشريكه عبدالحليم محمد عبدالحليم الدين حسام شركة -  13

 القديم الوادى خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -1 -: 2017لسنة

.  المستصلحة األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -2. 

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

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

 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطة عن ، 9417 برقم 20210120 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس

 القديم الوادى خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -1 -: 2017لسنة

.  المستصلحة األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -2. 

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

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

 - المحافظه ش 13 الرئيسى المركز:  بجهة

.  2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار  ،  شركة   وشريكه عبدالحليم محمد عبدالحليم الدين حسام شركة -  14

 عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونيه المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال -3

 تقديم -6.  العموميه التوريدات -5.  العامه المقاوالت -4 -:2017لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من انشطة. ** 

 حالة وفى 72 بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بإفراد االلتزام مع..  الهندسيه االستشارات

 400000.000   مالها ،رأس   بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم

 وانتاج تصميم اعمال -3.  2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار عن ، 9417 برقم 20210120 فى ،قيدت

 خارج من انشطة. **  عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونيه المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج

..  الهندسيه االستشارات تقديم -6.  العموميه التوريدات -5.  العامه المقاوالت -4 -:2017لسنة 72 رقم االستثمار قانون

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بإفراد االلتزام مع

 - المحافظه ش 13 الرئيسى المركز:  بجهة ، بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط

 والتصميمات والمتخصصة والمتكامله العامه المقاوالت -1   ،  شركة   م.م.ذ.ش واالستثمار للتجارة الروان شركة -  15

 السكنيه والمناطق المشروعات وانشاء وتنفيذ العقارى االستثمار -3.  البناء مواد وتوريد تجارة -2.  الهندسيه

 واقامة تخطيط -5.  وشراء بيع من للغير او للنفس العقاريه االصول وتطوير ادارة -4.  الجديدة العمرانيه والمجتمعات

 وتشغيلها وادارتها والخدمات المرافق بجميع وتجهيزها والخدمية والتجارية السكنيه والمجتمعات العمرانية المناطق وادارة

 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس   احكام مراعاة مع.  قانونا لها المقررة البيع نظم بكافة للغير او للنفس وبيعها

 وتوريد تجارة -2.  الهندسيه والتصميمات والمتخصصة والمتكامله العامه المقاوالت -1 عن ، 9422 برقم 20210124

 ادارة -4.  الجديدة العمرانيه والمجتمعات السكنيه والمناطق المشروعات وانشاء وتنفيذ العقارى االستثمار -3.  البناء مواد

 والمجتمعات العمرانية المناطق وادارة واقامة تخطيط -5.  وشراء بيع من للغير او للنفس العقاريه االصول وتطوير

 البيع نظم بكافة للغير او للنفس وبيعها وتشغيلها وادارتها والخدمات المرافق بجميع وتجهيزها والخدمية والتجارية السكنيه

 - والتعليم التربية شارع 29 الرئيسى المركز:  بجهة ، احكام مراعاة مع.  قانونا لها المقررة

 الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين  ،  شركة   م.م.ذ.ش واالستثمار للتجارة الروان شركة -  16

 الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول

 لها يجوز كما.  الخارج او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول والتى وغيرها

   مالها ،رأس.   التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات فى تندمج ان

 الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين عن ، 9422 برقم 20210124 فى ،قيدت 3000000.000

 وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركة ويجوز.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على

 تندمج ان لها يجوز كما.  الخارج او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول والتى

 29 الرئيسى المركز:  بجهة ،.  التنفيذيه والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات فى

 - والتعليم التربية شارع

 أو والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح-1  ،  شركة   م.م.ذ.ش الزراعية للتنمية االخضر النماء -  17

 تكون أن ويشترط فدان ألف  عن يزيد ال فيما لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق وتجهيزها أحداهما

 فيما.الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي

 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا

 ،رأس   وذلك. اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية -2. 2008

 والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح-1 عن ، 9430 برقم 20210127 فى ،قيدت 19500.000   مالها



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تكون أن ويشترط فدان ألف  عن يزيد ال فيما لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق وتجهيزها أحداهما أو

 فيما.الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي

 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا

:  بجهة ، وذلك. اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية -2. 2008

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا ما الجمهورية انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - موط

 السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون  ،  شركة   م.م.ذ.ش الزراعية للتنمية االخضر النماء -  18

 مع الوجوة من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز. االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط

 كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماالا  تزاول التي وغيرها الشركات

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع القانون طبقااالحكام وذلك بها تلحقها او تشتريها او الهيئات فيها تندمج ان لها يجوز

 19500.000   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات

 استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون عن ، 9430 برقم 20210127 فى ،قيدت

 التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز. االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص

 فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في هاغرض تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماالا  تزاول

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع القانون طبقااالحكام وذلك بها تلحقها او تشتريها او الهيئات

 انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - موط:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا ما الجمهورية

 تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح -   ،  شركة   وشركاه الموهوب محمد ادريس احمد -  19

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

 قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح

 انواع جميع تربية - 2 2008 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

   مالها ،رأس   الدواجن انواع جميع تربية - 3 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات

 تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح - عن ، 9405 برقم 20210113 فى ،قيدت 300000.000

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

 قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح

 انواع جميع تربية - 2 2008 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

:  بجهة ، الدواجن انواع جميع تربية - 3 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات

 موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة موقع - القصر الرئيسى المركز

 مسبقا الهيئه

 انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور  ،  شركة   وشركاه الموهوب محمد ادريس احمد -  20

 الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع البيض

 ذلك كان سواء والطيور عن ، 9405 برقم 20210113 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة

 الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج

 انحاء جميع النشاط ممارسة موقع - القصر الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه

 التجميل مستحضرات تصنيع - 1  ،  شركة   Good Care Of Cosmetics التجميل لمستحضرات جيدة رعاية -  21

 وذلك قانونا به مسموح هو فيما العامه التجاره - 2 الغير لدى الخاصه واالغذئيه الطبيه والمستلزمات الغذائيه والمكمالت

 االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون

 قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز

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

 التجميل مستحضرات تصنيع - 1 عن ، 9432 برقم 20210131 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  القانون الحكام

 وذلك قانونا به مسموح هو فيما العامه التجاره - 2 الغير لدى الخاصه واالغذئيه الطبيه والمستلزمات الغذائيه والمكمالت

 االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون

 قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز

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

 منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - بورسعيد ش الرئيسى المركز:  بجهة ، القانون الحكام

 سيناء جزيرة شبه



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قانون باحكام الشركه التزام مع التصدير  - 3 العموميه التوريدات - 2 العامه التجاره - 1  ،  شركة   افريقيا نور -  22

 معالجة كيماويات وكافة والمنظفات والبويات الدهانات انواع جميع تصنيع - 4 المصدرين سجل بشان 1975 لسنة 118

 واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك وتوزيعها الغير لدى واالخشاب المعادن طالء وخامات وكيماويات االسطح

 من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات

 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه

 لسنة 118 قانون باحكام الشركه التزام مع التصدير  - 3 ميهالعمو التوريدات - 2 العامه التجاره - 1 عن ، 9395 برقم

 االسطح معالجة كيماويات وكافة والمنظفات والبويات الدهانات انواع جميع تصنيع - 4 المصدرين سجل بشان 1975

 والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك وتوزيعها الغير لدى واالخشاب المعادن طالء وخامات وكيماويات

 مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه

 ممارسة وموقع - ادريس بنى طريق ش الرئيسى المركز:  بجهة ، باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط

 تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او  ،  شركة   افريقيا نور -  23

 برقم 20210104 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها

 او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او عن ، 9395

 جميع النشاط ممارسة وموقع - ادريس بنى طريق ش الرئيسى المركز:  بجهة ، القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء

 وتجهيز استصالح-1  ،  شركة   م.م.ذ.ش وزراعتها الصحراوية االراضى الستصالح الثالثة االخوة شركة -  24

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

 بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن

 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.الغمر

 -3. اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية -2.  2008 لسنة 356

 وتجهيز استصالح-1 عن ، 9427 برقم 20210125 فى ،قيدت 90000.000   مالها ،رأس   أنواع جميع تربية

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

 بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن

 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما.الغمر

 -3. اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية -2.  2008 لسنة 356

 - ابوهريرة الرئيسى المركز:  بجهة ، أنواع جميع تربية

 سواء والطيور الدواجن  ،  شركة   م.م.ذ.ش وزراعتها الصحراوية االراضى الستصالح الثالثة االخوة شركة -  25

 واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك. اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان

 مصلحة لها تكون ان  للشركة ويجوز.  االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول والتى وغيرها الشركات مع الوجوده من وجه باى تشترك او

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

  التنفيذيه والئحته القانون

 إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن عن ، 9427 برقم 20210125 فى ،قيدت 90000.000   مالها ،رأس  

 والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك. اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت

 تشترك او مصلحة لها تكون ان  للشركة ويجوز.  االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه

 غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او مالهاباع شبيهه اعماال تزاول والتى وغيرها الشركات مع الوجوده من وجه باى

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

 - ابوهريرة الرئيسى المركز:  بجهة ، التنفيذيه والئحته

 الخدميه المشروعات اداره - 1  ،  شركة   Le - Tomas Groupe التجاريه للتوكيالت جروب تومو - لو -  26

 وبيع تاجير - 3 انشطه من به يرتبط وما حريمى كوافير محل واداره وتشغيل اقامة - 2 للغير او للنفس سواء والتجاريه

 القوانين باحكام االخالل دون وذلك التجاريه والتوكيالت العموميه التوريدات - 4 والمناسبات الزفاف فساتين وشراء

 باى تشترك ان للشركه ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح

   فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه

 سواء والتجاريه الخدميه المشروعات اداره - 1 عن ، 9409 برقم 20210117 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس

 فساتين وشراء وبيع تاجير - 3 انشطه من به يرتبط وما حريمى كوافير محل واداره وتشغيل اقامة - 2 للغير او للنفس



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك التجاريه والتوكيالت العموميه التوريدات - 4 والمناسبات الزفاف

 مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه

 الرئيسى المركز:  بجهة ، فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انجاء جميع النشاط ممارسة وموقع - قلته حى - التحرير ش 44

 مسبقا الهيئه موافقة

 ان لها سجوز كما الخارج فى او مصر  ،  شركة   Le - Tomas Groupe التجاريه للتوكيالت جروب تومو - لو -  27

 20210117 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج

 القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها سجوز كما الخارج فى او مصر عن ، 9409 برقم

 منطقة عدا فيما الجمهوريه انجاء جميع النشاط ممارسة وموقع - قلته حى - التحرير ش 44 الرئيسى المركز:  بجهة ،

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه

 االراضى واستزراع استصالح( 1  ،  شركة   م.م.ذ.ش الصحراويه االراضى الستصالح والنماء الخير شركة -  28

( ب. ) لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح( أ: ) ومنها الصحراويه او البور

 االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط.  المستصلحة االراضى استزراع

 الحيوانات أنواع جميع تربية( 2.  الغمر بطريق الرى وليس االستزراع فى الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع

 . اللحوم أو التسمين وأ األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء

 20210110 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية( 4

 االراضى وتجهيز استصالح( أ: ) ومنها الصحراويه او البور االراضى واستزراع استصالح( 1 عن ، 9399 برقم

 ان الحالتين هاتين فى ويشترط.  المستصلحة االراضى استزراع( ب. ) لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق

 الرى وليس االستزراع فى الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون

 . اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية( 2.  الغمر بطريق

 - الحواتكه - بورسعيد شارع الرئيسى المركز:  بجهة ، إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية( 4

 البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت  ،  شركة   م.م.ذ.ش الصحراويه االراضى الستصالح والنماء الخير شركة -  29

 خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار( 4.  اللحوم أو التسمين أو

 الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك القديم الوادى

 شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز.  االنشطة هذه لممارسة

 ،رأس   تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت عن ، 9399 برقم 20210110 فى ،قيدت 100000.000   مالها

 وذلك القديم الوادى خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار( 4.  اللحوم

.  االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون

 قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز

 الرئيسى المركز:  بجهة ، تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها

 - الحواتكه - بورسعيد شارع

 الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او  ،  شركة   م.م.ذ.ش الصحراويه االراضى الستصالح والنماء الخير شركة -  30

 .   القانون

 ،.  القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او عن ، 9399 برقم 20210110 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 - الحواتكه - بورسعيد شارع الرئيسى المركز:  بجهة

 قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج تصميم اعمال - 1  ،  شركة   محمد عبدالعزيز وخالد احمد ضاحى ايمن -  31

 مستقله حسابات افراد مع المنازل الى الطلبات توصيل - 2 عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونيه المعلومات ونظم البيانات

 التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع حده على نشاط لكل

 تصميم اعمال - 1 عن ، 9403 برقم 20210113 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه

 توصيل - 2 عليها والتدريب وتشغيلها االلكترونيه المعلومات ونظم البيانات قواعد وانشاء والتطبيقات البرامج وانتاج

 الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع حده على نشاط لكل مستقله حسابات افراد مع لالمناز الى الطلبات

 4،3 شقه 12 عماره الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى

 موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع مبارك مدينة البحرى التمليك

 مسبقا الهيئه



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أحكام مراعاة مع عامين يتجاوز ال زمنى لجدول وفقا التنفيذية  ،  شركة   وشريكيه محمد فاروق عمر الفاروق -  32

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

 عامين يتجاوز ال زمنى لجدول وفقا التنفيذية عن ، 9418 برقم 20210121 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

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

 الجمهورية انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع اسيوط محافظة - اسيوط اول - االول سيتى شارع 41:  بجهة ،. نشاطها

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيره شبه منطقة عدا فيما

 والتحليل التوصيف أعمال -1:االستثمار قانون داخل من انشطة   ،  شركة   وشريكيه محمد فاروق عمر الفاروق -  33

 وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال -2. أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم

 المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -3.  عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات ونظم البيانات قواعد

 التدريب مراكز اوإدارة إنشاء  -5.  اإللكترونية بالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال -4.  وبيانات وصورة صوت من

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   خارج من انشطة.  المعلومات تكنولوجية نقل ومراكز الباحثين إلعداد

 للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال -1:االستثمار قانون داخل من انشطة عن ، 9418 برقم 20210121

 ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وتطوير إنتاج أعمال -2. أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات عدوقوا

 وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -3.  عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات

 الباحثين إلعداد التدريب مراكز اوإدارة إنشاء  -5.  اإللكترونية بالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال -4.  وبيانات

 اسيوط محافظة - اسيوط اول - االول سيتى شارع 41:  بجهة ، خارج من انشطة.  المعلومات تكنولوجية نقل ومراكز

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيره شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع

 وتنمية العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة- 6االستثمار قانون  ،  شركة   وشريكيه محمد فاروق عمر الفاروق -  34

 حالة وفى 72 بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بافراد االتزام مع. البشرية الموارد وتدريب

 وال 2017 بسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم

 الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تتمتع

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

 البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة- 6االستثمار قانون عن ، 9418 برقم 20210121

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بقانون الوارده لالنشطة مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بافراد االتزام مع.

 خارج االنشطة تتمتع وال 2017 بسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط

 بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون

 محافظة - اسيوط اول - االول سيتى شارع 41:  بجهة ، والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيره شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع اسيوط

 من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز والخارج بالداخل عماله الحاق  ،  شركة   العماله اللحاق مخيمر عيسى -  35

 فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات من الوجوه

 القوانين احكام مراعاه مع القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج

   مالها ،رأس   نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح

 باى تشترك ان للشركه ويجوز والخارج بالداخل عماله الحاق عن ، 9397 برقم 20210106 فى ،قيدت 100000.000

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات من الوجوه من وجه

 احكام مراعاه مع القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر

 ابو:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص كافه على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 موافقه فيلزم سيناء جزيره شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع فى النشاط ممارسه وموقع مكان ويكون منقار

 الهيئه

 تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -  ،  شركة   وشريكه عبدالرحمن محمد زكى امين -  36

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

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

 القوانين احكام مراعاة مع. 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

   مالها ،رأس.     نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح

 تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - عن ، 9411 برقم 20210118 فى ،قيدت 300000.000

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

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



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 القوانين احكام مراعاة مع. 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

 المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح

 - طالب ابى بن على الرئيسى

 - 2 السكنيه والمناطق المشروعات وانشاء وتنفيذ العقارى االستثمار - 1   ،  شركة   والتعمير لالنشاء كابيتال آبر -  37

 المقاوالت - 3 القديم الوادى خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار

 االستشارات - 7 العموميه التوريدات - 6 المتكامله واالعمال والديكور التشطيبات - 5 البناء مواد وبيع تجارة - 4 العامه

 120 القانونين باحكام الشركه التزام مع التجاريه والتوكيالت والتصدير االستيراد - 8 والتدريبات الهندسيه والتصميمات

 برقم 20210110 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   وتنظيم المستوردين سجل بشان 1982 لسنة 121 -

 بالمدن العقارى االستثمار - 2 يهالسكن والمناطق المشروعات وانشاء وتنفيذ العقارى االستثمار - 1 عن ، 9401

 مواد وبيع تجارة - 4 العامه المقاوالت - 3 القديم الوادى خارج والمناطق النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات

 الهندسيه والتصميمات االستشارات - 7 العموميه التوريدات - 6 المتكامله واالعمال والديكور التشطيبات - 5 البناء

 1982 لسنة 121 - 120 القانونين باحكام الشركه التزام مع التجاريه والتوكيالت والتصدير االستيراد - 8 والتدريبات

 النشاط ممارسة وموقع - االزهر جامعة ش - المصطفى برج الرئيسى المركز:  بجهة ، وتنظيم المستوردين سجل بشان

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع

 سجل بشان 1975 لسنة 118 القانون واحكام التجاريه الوكاله اعمال  ،  شركة   والتعمير لالنشاء كابيتال آبر -  38

 دراسات اعداد - 11 والخدميه والصناعيه التجاريه المنشات وتشغيل ادارة  -10 االراضى استصالح - 9 المصدرين

 النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 12 للمشروعات والتكنولوجيه والهندسيه هاالقتصادي الجدوى

 لتشغيلها الالزمه الخدمات متكاملة النيليه المراسى وادارة وتشغيل اقامة - 13 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت

 20000000.000   مالها ،رأس   الحريق اخطار ومن التلوث من النهريه البيئه على الحفاظ بشرط وتامينها السياحى

 سجل بشان 1975 لسنة 118 القانون واحكام التجاريه الوكاله اعمال عن ، 9401 برقم 20210110 فى ،قيدت

 دراسات اعداد - 11 والخدميه والصناعيه التجاريه المنشات وتشغيل ادارة  -10 االراضى استصالح - 9 المصدرين

 النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 12 للمشروعات والتكنولوجيه والهندسيه االقتصاديه الجدوى

 لتشغيلها الالزمه الخدمات متكاملة النيليه المراسى وادارة وتشغيل اقامة - 13 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت

 برج الرئيسى المركز:  بجهة ، الحريق اخطار ومن التلوث من النهريه البيئه على الحفاظ بشرط وتامينها السياحى

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - االزهر جامعة ش - المصطفى

 مسبقا الهيئه موافقة

 مبانى انشاء - 14 المختصه الجهات من والمعتمده المحدده بالمواقع  ،  شركة   والتعمير لالنشاء كابيتال آبر -  39

 نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء - 15 للمشروعات جاهزه تقدم الصناعيه بالمنطقه مصانع

 والتنقيه الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات وصيانة وادارة تشغيل او اقامة - 16 المعلومات تكنولوجيا

 والقري الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت سفارى ويخوت والعائمه الثابته الفنادق وادارة انشاء - 17 اوتوصيالته

   مالها ،رأس   رياضيه او ترفيهيه او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطه السياحيه

 - 14 المختصه الجهات من والمعتمده المحدده بالمواقع عن ، 9401 برقم 20210110 فى ،قيدت 20000000.000

 الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء - 15 للمشروعات جاهزه تقدم الصناعيه بالمنطقه مصانع مبانى انشاء

 الصناعى الصرف او الصحى الصرف محطات وصيانة وادارة تشغيل او اقامة - 16 المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز

 الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت سفارى ويخوت والعائمه الثابته الفنادق وادارة انشاء - 17 وتوصيالتها والتنقيه

 الرئيسى المركز:  بجهة ، رياضيه او ترفيهيه او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطه السياحيه والقري

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - االزهر جامعة ش - المصطفى برج

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم

 اال على فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ثقافيه او تجاريه او  ،  شركة   والتعمير لالنشاء كابيتال آبر -  40

 مساحة اجمالى يزيد واال نجوم ثالثة عن السياحيه والقرى الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت الفنادق مستوى يقل

 للركاب البرى النقل - 18 للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى نصف على منها المبيعه الوحدات

 قطرال داخل النقل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النقل نشاط مزاولة يتم وال الطرود ونقل والبضائع

 ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   الالزمه التراخيص واستخراج الناقلين بسجل القيد بعد اال خارجه او المصرى

 مستوى يقل اال على فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ثقافيه او تجاريه او عن ، 9401 برقم 20210110 فى

 المبيعه الوحدات مساحة اجمالى يزيد واال نجوم ثالثة عن السياحيه والقرى الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت الفنادق

 الطرود ونقل والبضائع للركاب البرى النقل - 18 للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى نصف على منها



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 القيد بعد اال خارجه او المصرى القطر داخل النقل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النقل نشاط مزاولة يتم وال

 وموقع - االزهر جامعة ش - المصطفى برج الرئيسى المركز:  بجهة ، الالزمه التراخيص واستخراج الناقلين بسجل

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة

 دون وذلك والدولى الداخلى البرى النقل تنظيم جهاز من النشاط لمزاولة  ،  شركة   والتعمير لالنشاء كابيتال آبر -  41

 ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل

 على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه

  القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق

 البرى النقل تنظيم جهاز من النشاط لمزاولة عن ، 9401 برقم 20210110 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس

 الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك والدولى الداخلى

 شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز االنشطه هذه لممارسة

 او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها

 ممارسة وموقع - االزهر جامعة ش - المصطفى برج الرئيسى المركز:  بجهة ، القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط

 مراعاه مع) التجارية التوكيالت -2. العمومية التوريدات - 1  ،  شركة   م. م.ذ.ش glow pharm جلوفارم -  42

 الطبية والمستلزمات االدوية وتوزيع تجارة -3|( .التجارية الوكاله اعمال شان فى 1982 لسنة 120 رقم القانون احكام

 االخالل دون وذلك الغير لدى التجميل ومستحضرات الطبية والمستلزمات االدوية تصنيع -4. التجميل ومستحضرات

 للشركة ويجوز. االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام

   مالها ،رأس   ماالا اع تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترك او مصلحة لها تكون ان

 مراعاه مع) التجارية التوكيالت -2. العمومية التوريدات - 1 عن ، 9406 برقم 20210114 فى ،قيدت 300000.000

 الطبية والمستلزمات االدوية وتوزيع تجارة -3|( .التجارية الوكاله اعمال شان فى 1982 لسنة 120 رقم القانون احكام

 االخالل دون وذلك الغير لدى التجميل ومستحضرات الطبية والمستلزمات االدوية تصنيع -4. التجميل ومستحضرات

 للشركة ويجوز. االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين باحكام

 عمارة 1 رقم شقه:  بجهة ، اعماالا  تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترك او مصلحة لها تكون ان

 شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - اسيوط ثان - خشبة وسيد القدس شارع 11 رقم

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة

 مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه  ،  شركة   م. م.ذ.ش glow pharm جلوفارم -  43

 القوانين أحكام مراعاة مع القانون طبقااالحكام وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او

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

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه عن ، 9406 برقم 20210114 فى ،قيدت 300000.000

 أحكام مراعاة مع القانون طبقااالحكام وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر

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

 فيما الجمهورية انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - اسيوط ثان - خشبة وسيد القدس شارع 11 رقم عمارة 1 رقم شقه

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

  شركة   واحد شخص م.م.ذ.ش Mobi lap for commerial Agencies التجاريه للتوكيالت الب موبى شركة -  44

( .  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شأن فى 1982لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم)  التجاريه التوكيالت -1  ،

 وذلك ومستلزماتها والمحمول بيوترالكم وبيع تجارة -3.  ومستلزماتها والكهربائيه االلكترونيه االجهزة وبيع تجارة -2

.  االنشطة هذه لمباشرة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون

 شبيهه اعماال تزاول والتى وغيرها الشركات مع الوجوده من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز

 التوكيالت -1 عن ، 9415 برقم 20210119 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   تعاونها قد التى او باعمالها

 وبيع تجارة -2( .  التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شأن فى 1982لسنة 120 رقم القانون باحكام الشركة تلتزم)  التجاريه

 االخالل دون وذلك ومستلزماتها والمحمول الكمبيوتر وبيع تجارة -3.  ومستلزماتها والكهربائيه االلكترونيه االجهزة

 للشركة ويجوز.  االنشطة هذه لمباشرة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين بأحكام

 التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول والتى وغيرها الشركات مع الوجوده من وجه باى تشترك او مصلحة لها تكون ان

 ش الحرمين برج( 32) بالعقار( 1) رقم محل القانونى ومحلها الشركة الدارة الرئيسى المركز:  بجهة ، تعاونها قد

 - الجمهوريه



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  شركة   واحد شخص م.م.ذ.ش Mobi lap for commerial Agencies التجاريه للتوكيالت الب موبى شركة -  45

 شركة الى تتحول ان او معها او اخرى شركة فى تندمج ان لها يجوز كما.  الخارج او مصر فى غرضها تحقيق على  ،

 ، 9415 برقم 20210119 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس.   القانون الحكام طبقا كله وذلك اخرى طبيعة من

 شركة الى تتحول ان او معها او اخرى شركة فى تندمج ان لها يجوز كما.  الخارج او مصر فى غرضها تحقيق على عن

( 1) رقم محل القانونى ومحلها الشركة الدارة الرئيسى المركز:  بجهة ،.  القانون الحكام طبقا كله وذلك اخرى طبيعة من

 - الجمهوريه ش الحرمين برج( 32) بالعقار

 وتقاوي بذور انتاج/1  ،  شركة   م م ذ ش Cleopatra agricultural services الزراعيه للخدمات كليوبترا -  46

 والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح/3 بانواعها زراعيه مستلزمات توريد/2 الزراعيه الحاصالت

 األراضي استزراع(  ب. ) لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح(  أ...) أومنها

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

. حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بأفراد االلتزام مع.الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق

 بذور جانتا/1 عن ، 9394 برقم 20210103 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس   لها تكون ان للشركة ويجوز

 والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح/3 بانواعها زراعيه مستلزمات توريد/2 الزراعيه الحاصالت وتقاوي

 األراضي استزراع(  ب. ) لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح(  أ...) أومنها

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

. حدة على نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بأفراد االلتزام مع.الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق

 النشاط ممارسه وموقع اسيوط السريع الزراعي الطريق منقباد الرئيسي المركز:  بجهة ، لها تكون ان للشركة ويجوز

 مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع

 بأي تشترك او مصلحة  ،  شركة   م م ذ ش Cleopatra agricultural services الزراعيه للخدمات كليوبترا -  47

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماالا  تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوة من وجه

 مع القانون طبقااالحكام وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر

 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات  واللوائح القوانين احكام مراعاة

.  

 مع الوجوة من وجه بأي تشترك او مصلحة عن ، 9394 برقم 20210103 فى ،قيدت 250000.000   مالها ،رأس  

 كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او بأعمالها شبيهه اعماالا  تزاول التي وغيرها الشركات

 القوانين احكام مراعاة مع القانون طبقااالحكام وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز

 المركز:  بجهة ،  . نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات  واللوائح

 شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسه وموقع اسيوط السريع الزراعي الطريق منقباد الرئيسي

 مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره

 العامه المقاوالت - 2 قانونا به مسموح هو فيما العامه التجاره - 1  ،  شركة   والمقاوالت العامه للتجاره الساجد -  48

 هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز االنشطه

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

 هو فيما العامه التجاره - 1 عن ، 9423 برقم 20210124 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  القانون الحكام

 استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك العامه المقاوالت - 2 قانونا به مسموح

 التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص

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

 فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - القصير:  بجهة ، القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

 احداهما او والصحراويه البور االراضى واستزراع استصالح- 1   ،  شركة   وشريكه شعوط محمد محمد عماد -  49

 االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان ويشترط لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق وتجهيزها

 الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع

 سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 2 2008 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم

 300000.000   مالها ،رأس   الدواجن انواع جميع تربية - 3 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان

 وتجهيزها احداهما او والصحراويه البور االراضى واستزراع استصالح- 1 عن ، 9426 برقم 20210125 فى ،قيدت

 واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان ويشترط لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق

 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثه الرى طرق تستخدم وان



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 2 2008 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة

 موقع - الدائرى الطريق:  بجهة ، الدواجن انواع جميع تربية - 3 اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة

 البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور  ،  شركة   وشريكه شعوط محمد محمد عماد -  50

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع االسماك صيد وكذا السمكيه المزارع اقامة - 4 اللحوم او التسمين او

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه

 اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور عن ، 9426 برقم 20210125

 الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع االسماك صيد وكذا السمكيه المزارع اقامة - 4

 انحاء جميع النشاط ممارسة موقع - الدائرى الطريق:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه

 أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن  ،  شركة   وشركاه احمد يوسف سعد محمد شركة -  51

 على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج

 .  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة

 إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن عن ، 9408 برقم 20210117 فى ،قيدت 329000.000   مالها ،رأس  

 وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت

 - موط - الموشيه الرئيسى المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة

 اقامة - 1: 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه  ،  شركة   وشريكيه حمد بكر عمر جمال -  52

 يتم التى االسره عدد من بالمجان سنويا% 10 تقدم ان بشرط - وطبيه داخليه انشطه من تضمه وما متكامله مستشفى

 انواع جميع لتقديم ثابته كافتريا وادارة وتشغيل اقامة - 2: 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من انشطه - شغلها

 وفى 72 بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع(  الكحوليه عدا)  المشروبات

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله

 وما متكامله مستشفى اقامة - 1: 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه عن ، 9407 برقم 20210117

 خارج من انشطه - شغلها يتم التى االسره عدد من بالمجان سنويا% 10 تقدم ان بشرط - وطبيه داخليه انشطه من تضمه

 عدا)  المشروبات انواع جميع لتقديم ثابته كافتريا وادارة وتشغيل اقامة - 2: 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون

 التزام عدم حاله وفى 72 بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع(  الكحوليه

 ناصيه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ، والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه

 - الخياط ترعة

 خارج االنشطه تتمتع وال 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده  ،  شركة   وشريكيه حمد بكر عمر جمال -  53

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

 20210117 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه

 بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تتمتع وال 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده عن ، 9407 برقم

 كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الوارده والحوافز

 - الخياط ترعة ناصيه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص

 تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح-1  ،  شركة   وشركاه احمد يوسف سعد محمد شركة -  54

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

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

 أنواع جميع تربية -2.  2008لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

   مالها ،رأس   أنواع جميع تربية -3. اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات

 التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح-1 عن ، 9408 برقم 20210117 فى ،قيدت 329000.000

 مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط المستصلحة األراضي استزراع و لالستزراع قابلة تجعلها

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

 -2.  2008لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر

 ، أنواع جميع تربية -3. اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية

 - موط - الموشيه الرئيسى المركز:  بجهة

 كان والطيورسواء والدواجن الحيوانات أنواع جميع تربية- 1  ،  شركة   وشريكيها مصطفى عيسى محمد سماح -  55

 صيد وكذا السمكية المزارع اقامة -2.البيض انتاج او التفريخ او اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 .نشاطها لمباشرة

 والدواجن الحيوانات أنواع جميع تربية- 1 عن ، 9419 برقم 20210121 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 المزارع اقامة -2.البيض انتاج او التفريخ او اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان والطيورسواء

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.االسماك صيد وكذا السمكية

 ممارسة وموقع اسيوط- منفلوط امتداد الغربى الصحراوى الطريق العتامنه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيره شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع النشاط

 -2.  العموميه التوريدات -1   ،  شركة   م.م.ذ.ش العامه والمقاوالت والتوريدات للتجارة نيوفالى شركة -  56

ا  به مسموح هو فيما التجارة -3.  العامه المقاوالت  وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  قانونا

 باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوده من وجه

 والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما.  الخارج او مصر

 -2.  العموميه التوريدات -1 عن ، 9420 برقم 20210121 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس.   التنفيذيه

ا  به مسموح هو فيما التجارة -3.  العامه المقاوالت  وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع.  قانونا

 باى تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة ويجوز.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركة

 فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوده من وجه

 والئحته القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او السالفه الهيئات فى تندمج ان لها يجوز كما.  الخارج او مصر

 - موط - الرحمه مسجد بجوار الرئيسى المركز:  بجهة ،.  التنفيذيه

 البديل الوقود وانتاج المخلفات تدوير العادة مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   Green area اريا جرين شركة -  57

 هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك

 التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز االنشطه

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

 العادة مصنع وتشغيل اقامة عن ، 9400 برقم 20210110 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  القانون الحكام

 استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام االخالل دون وذلك البديل الوقود وانتاج المخلفات تدوير

 التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان للشركه ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص

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

 وموقع - الحكمدار ش من نصار ممتاز ش الرئيسى المركز:  بجهة ، القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او

 المعتمده الصناعيه المناطق احدى النشاط ممارسة

 االخالل دون وذلك االدويه وتوزيع تجارة - 1  ،  شركة   Biotec Pharm االدويه وتوزيع لتجارة فارم بيوتك -  58

 للشركه ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين باحكام

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك ان

 ،رأس  القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 باحكام االخالل دون وذلك االدويه وتوزيع تجارة - 1 عن ، 9414 برقم 20210119 فى ،قيدت 500000.000   مالها

 ان للشركه ويجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخيص استصدار وبشرط الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 تحقيق على تعاونها قد التى او باعمالها شبيهه اعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترك

 بجهة ، القانون الحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

 فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - البيسرى - سيد مصنع خلف السبيل ش من المتفرع الموشى ش: 

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

 - أ:  ومنها الصحراويه او البور االراضى واستزراع استصالح - 1  ،  شركة   وشريكه حامد احمد سالم عبدهللا -  59

 المستصلحه االراضى استزراع - ب لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح

 الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى ونتك ان الحالتين فى ويشترط

 او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية - 2 الغمر بطريق الرى وليس االستزراع فى

   مالها ،رأس   النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 3 اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ

 الصحراويه او البور االراضى واستزراع استصالح - 1 عن ، 9393 برقم 20210103 فى ،قيدت 300000.000

 االراضى استزراع - ب لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح - أ:  ومنها

 طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان الحالتين فى ويشترط المستصلحه

 النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية - 2 الغمر بطريق الرى وليس االستزراع فى الحديثه الرى



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بجهة ، النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 3 اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - منقار ابو الرئيسى المركز: 

 مسبقا الهيئه موافقة

 القوانين احكام مراعاة مع اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت  ،  شركة   وشريكه حامد احمد سالم عبدهللا -  60

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح

 احكام مراعاة مع اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت عن ، 9393 برقم 20210103 فى ،قيدت 300000.000

:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - منقار ابو الرئيسى المركز

 مسبقا الهيئه موافقة

 قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح  ،  شركة   وشركاه احمد محمد ابراهيم محمد -  61

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

 قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح

 القوانين احكام مراعاة مع 2008 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

   مالها ،رأس   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح

 تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز استصالح عن ، 9396 برقم 20210104 فى ،قيدت 300000.000

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

 قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الرى وليس الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح

 القوانين احكام مراعاة مع 2008 لسنة 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس

 المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح

 موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - المنيره القطاره الرئيسى

 مسبقا الهيئه

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،   7298:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسنين سالم على إسالم لصاحبها والشباك والباب الموبيليا لتنيع الهدى   - 1

 لالستثمار العامه الهيئه خطاب على بناء المنشاه قيد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   20210103 تاريخ وفى

 وفى ،   5079:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بخيت فرغل عبيد وائل لصاحبها للبالستيك الغندقلى مصنع   - 2

 لالستثمار العامه الهيئه خطاب على بناء المنشاه قيد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   20210111 تاريخ

 ،   6152:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمود محمد اسماعيل مصطفى لصاحبها العقارى لالستثمار الشروق   - 3

 2021/1/17 فى الهيئة خطاب على بناء القيد الغاء تم  السجل شطب/محو تم   20210118 تاريخ وفى

 تاريخ وفى ،   7964:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد فرج محمد شعبان لصاحبها محمد فرج محمد شعبان   - 4

 لالستثمار العامه الهيئه خطاب على بناء المنشاه قيد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   20210119

 سبق  ،  فرد تاجر  ،  حسين عبدالاله عبدالناصر ايمان لصاحبتها الكهربائية االدوات وتجميع لتصنيع النور مصنع   - 5

 المركز عنوان لتعديل القيد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   20210124 تاريخ وفى ،   6296:  برقم قيده

 الرئيسى

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  بصرى عبدالستار عبدالجليل هاجر لصاحبها المعادن وتشكيل لتصنيع الشكلي   - 6

 الرئيسى المركز عنوان لتعديل المنشاه قيد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   20210124 تاريخ وفى ،   6297

 تاريخ وفى ،   2738:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  غالى عيسى غالى شنوده لصاحبها للبالستيك االمير   - 7

 لالستثمار العامه الهيئه خطاب على بناء المنشاه قيد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   20210131

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تاريخ وفي  4886 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  توفيق المجد ابو فتحى توفيق لصاحبها االسمنتى للطوب الرضا -  1

  جنيه  250000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210104

 ، تاريخ وفي  3837 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  على محمود سعد سيد لصاحبها للحلويات الزهراء مصنع -  2

  جنيه  2900000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20210106

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 6504    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق عطية قدري هدي لصاحبتها اللعصائر لتصنيع الهدي مصنع -  1

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

  - شرق باالحايوه الصناعيه بالمنطقه - الغذائى بالقطاع

 تاريخ وفي 9398    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سعد ثابت كمال لصاحبها للمنظفات الشروق -  2

 104 - 103)  رقم الوحده النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210106

 الجيش ش - المدابغ عرب - والتكنولوجيا االعمال حاضنة االرضى االول الدور( 

 تاريخ وفي 3609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد معوض نفادى معوض لصاحبها العقاريه تالل -  3

 ش - النصر ابراج(  1 أ)  برج االرضى الدور الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

 جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - الصحه مديرية امام الباقورى حسن احمد

 الفرع يلغى وبذلك مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء

 تاريخ وفي 3609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد معوض نفادى معوض لصاحبها العقارى لالستثمار اليسر -  4

 ش - النصر ابراج(  1 أ)  برج االرضى الدور الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

 جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة وموقع - الصحه مديرية امام الباقورى حسن احمد

 الفرع يلغى وبذلك مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء

 تاريخ وفي 3609    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد معوض نفادى معوض لصاحبها العقارى لالستثمار اليسر -  5

 الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم صوبى محمد بكر لصاحبها والتصدير واالستيراد العقارى لالستثمار الصوبى -  6

 ممارسة وموقع هالل بنى الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 9410

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط

 ، زخارى فهمى سامى فهمى لصاحبها والحيوانى الداجنى لالنتاج النموذجيه الحياة مرزعة/  بجعله المنشاه اسم يعدل -  7

 المركزالرئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 8944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

- ببصره كائنه قطعةارض( الطيور انواع وتربيةجميع الحيوانات انواع تربيةجميع)والثانى االول ممارسةالنشاطين وموقع

 ع.م.ج فى الصناعيةالمعتمده المناطق احدى الصناعى ممارسةالنشاط وموقع

 ، زخارى فهمى سامى فهمى لصاحبها والحيوانى الداجنى لالنتاج النموذجيه الحياة مرزعة/  بجعله المنشاه اسم يعدل -  8

 ادارى فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 8944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

   - ابوفليو فى للمنشأه

 تاريخ وفي 8944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زخاري فهمي سامي فهمي لصاحبها الحيواني لالنتاج الحياه -  9

 تربيةجميع)والثانى االول ممارسةالنشاطين وموقع المركزالرئيسى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

 المناطق احدى الصناعى ممارسةالنشاط وموقع- ببصره كائنه قطعةارض( الطيور انواع وتربيةجميع الحيوانات انواع

 ع.م.ج فى الصناعيةالمعتمده

 تاريخ وفي 8944    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زخاري فهمي سامي فهمي لصاحبها الحيواني لالنتاج الحياه -  10

   - ابوفليو فى للمنشأه ادارى فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120

 سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالاله عبدالناصر ايمان لصاحبتها الكهربائية االدوات وتجميع لتصنيع النور مصنع -  11

 ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 6296    برقم قيده

 - بالبغدادى الصناعيه المنطقه( 10)  بلوك(  68)  رقم القطعه النشاط



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصرى عبدالستار عبدالجليل هاجر لصاحبها المعادن وتشكيل لتصنيع الشكلي -  12

 القطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124 تاريخ وفي 6297

  - بالبغدادى الصناعيه المنطقه(  10)  بلوك(  69)  رقم

 تاريخ وفي 9428    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلة بدير اسحق ايهاب لصاحبها خلة بدير اسحق ايهاب -  13

 عنبر(106)رقم الوحده النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210126

  - الصغيره الصناعات بمجمع(أ)نموذج(6)رقم

 وفي 9431    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد نجيب محمد اسامه لصاحبها المعلومات لتكنولوجيا بوصلة -  14

 تقسيم 2رقم عقار النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ

  - الجمهوريه شارع الخياط

 وفي 9434    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دانيال صدقي جمال عطاف لصاحبها دانيال صدقي جمال عطاف -  15

 31 رقمي الوحدتين النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ

  الصغيره الصناعات مجمع( ج) نموذج 21 رقم عنبر 32 و

 تاريخ وفي 8658    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل صادق خليل وائل لصاحبها البالستيكيه للصناعات دريم -  16

 بمجمع 49 رقم وحده النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131

 محافظه المطاهره الصناعيه بالمنطقه الصغيره الصناعات

 6530    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حكيم نظير فتحى عاطف لصاحبها الغذائيه المواد لتعبئة العزباويه مصنع -  17

 رقم القطعه االنشطه ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي

  - جرجا بغرب الصناعيه المنطقه - االولى بالمرحله - الغذائى بالقطاع( 1) رقم بلوك -( 3/2)

 9433    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش همام حمدان محمد لصاحبها العامة والتوريدات للفنادق بلونايل -  18

 مصنع ش من المتفرع سعد ش 10 الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي

  - ثابت زقاق - الثلج

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 4381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمود فاروق محمود لصاحبها الغذائية للمواد الدرويش -  1

 بانواعه اللب وتمليح لتحميص مصنع وتشغيل اقامة -: المنشاه غرض:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210110

 استصالح - الغذائيه المواد وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة - المفصص الحمص وتعبئة السودانى الفول وتحميص

 هاتين فى ويشترط المستصلحه االراضى استزراع - لالستزراع قابله تجعلها التى االساسيه بالمرافق االراضى وتجهيز

 الرى وليس الحديثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان الحالتين

 التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - الغمر بطريق

 تاريخ وفي 4381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، قاسم محمود فاروق محمود لصاحبها الغذائية للمواد الدرويش -  2

 على االمداد سالسل - الجمله تجارة - السمكيه المزارع اقامة - اللحوم او:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210110

 التوريدات - التجاريه والتوكيالت التصدير - النائيه والمناطق الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن النشاط يمارس ان

 عدم حالة وفى االستثمار بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالى ومركز ماليه حسابات بافراد المنشاه االلتزام مع العموميه

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

 القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تمتع

 تاريخ وفي 8515   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد احمد محمد لصاحبها والتعمير لالنشاء المهندس -  3

 االستثمار -1: 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113

 جزيره شبه منطقه عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى

 خارج من انشطه اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 2 سيناء

 العامه المقاوالت - 3: 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون

 تاريخ وفي 3609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد معوض نفادى معوض لصاحبها العقارى لالستثمار اليسر -  4

 الذى االسكان -1: 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117

 سواء سكنية وحدة خمسين عن الوحدات عدد يقل اال بشرط االدارى الغير السكن الغراض خالية بالكامل وحداتة تؤجر

 النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -2 ابنية عدة او واحد بناء شكل فى اقيمت



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 خارج من انشطه للمشروعات والتنكولوجية والهندسية االقتصادية الدراسات اعداد -3 القديم الوادى خارج والمناطق

 6 االراضى تقسيم -5 عامة مقاوالت -4:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون

 تاريخ وفي 3609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد معوض نفادى معوض لصاحبها العقارى لالستثمار اليسر -  5

 مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع العموميه التوريدات -:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117

 والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى 72 بقانون الوارده لالنشطه مستقل

 الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تتمتع وال 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركه وتتعهد القانون بذات

 عامين اليتجاوز زمنى لجدول وفقا التنفيذيه والئحته

 تاريخ وفي 3609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد معوض نفادى معوض لصاحبها العقاريه تالل -  6

 الذى االسكان -1: 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117

 سواء سكنية وحدة خمسين عن الوحدات عدد يقل اال بشرط االدارى الغير السكن الغراض خالية بالكامل وحداتة تؤجر

 النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -2 ابنية عدة او واحد بناء شكل فى اقيمت

 خارج من انشطه للمشروعات والتنكولوجية والهندسية االقتصادية الدراسات اعداد -3 القديم الوادى خارج والمناطق

 6 االراضى تقسيم -5 عامة مقاوالت -4:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون

 تاريخ وفي 3609   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد معوض نفادى معوض لصاحبها العقاريه تالل -  7

 مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع العموميه التوريدات -:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210117

 والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى 72 بقانون الوارده لالنشطه مستقل

 الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه تتمتع وال 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارده

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركه وتتعهد القانون بذات

 عامين اليتجاوز زمنى لجدول وفقا التنفيذيه والئحته

 وفي 2000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس شحاتة نبيل ميشيل لصاحبها الخشبى االثاث النتاج وود بافلى -  8

 تمتع  وال  2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الوارده والحوافز:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ

 القانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

 وفي 2000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس شحاتة نبيل ميشيل لصاحبها الخشبى االثاث النتاج وود بافلى -  9

 مصنع وتشغيل اقامة -1. االستثمار قانون داخل من انشطه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ

 ملصوقه MDF والواح الكونتر الواح وانتاج وتجهيز وتصنيع تحديد دون خشب وشبابيك وابواب متنوعه خشبيه موبيليات

 األراضي استزراع/ 3 لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح  - 2 بالقشره

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

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

 وفي 2000   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جرجس شحاتة نبيل ميشيل لصاحبها الخشبى االثاث النتاج وود بافلى -  10

  2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ

 بشان 1975لسنة 118 رقم القانون باحكام الشركة وتلتزم والتصدير االستيراد-1. االستثمار قانون خارج من اانشطه

 اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان فى1982لسنة 121رقم والقانون 1982لسنة120رقم والقانون المصدرين سجل

 بقانون الوارده لالنشطه مستقل مالى ومركز حسابات بافراد المنشاه التزام مع العامه المقاوالت- 2 التجاريه الوكاله

 بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حاله فى و 2017 لسنه 72 االستثمار

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 9398   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمود سعد ثابت كمال لصاحبها للمنظفات الشروق -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210106

 وفي 9431   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد نجيب محمد اسامه لصاحبها المعلومات لتكنولوجيا بوصلة -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210127 تاريخ

 وفي 9433   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، درويش همام حمدان محمد لصاحبها العامة والتوريدات للفنادق بلونايل -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 9434   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، دانيال صدقي جمال عطاف لصاحبها دانيال صدقي جمال عطاف -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210131

 تاريخ وفي 9428   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خلة بدير اسحق ايهاب لصاحبها خلة بدير اسحق ايهاب -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210126

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، كريم صوبى محمد بكر لصاحبها والتصدير واالستيراد العقارى لالستثمار الصوبى -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210118 تاريخ وفي 9410

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 معوض لصاحبها العقاريه تالل: الى 3609 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210117:  تاريخ فى  ،  -  1

   حماد معوض نفادى

/  بجعله المنشاه اسم يعدل: الى 8944 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20210120:  تاريخ فى  ،  -  2

   زخارى فهمى سامى فهمى لصاحبها والحيوانى الداجنى لالنتاج النموذجيه الحياة مرزعة

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،   968:  برقم قيدها سبق  محدودة مسئولية ذات ،  االراضى وزراعة الستصالح المصريين االصدقاء شركة   - 1

 الفرع قيد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   20210119 تاريخ وفى

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   8674:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه أحمد حسن محمد   - 2

 لالستثمار العامة الهيئة خطاب على بناء الشركة شطب تم عليه وبناء التصفية نتيجة اعتماد تم  السجل شطب/محو

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   8674:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته احمد حسن محمد شركة   - 3

 لالستثمار العامة الهيئة خطاب على بناء الشركة شطب تم عليه وبناء التصفية نتيجة اعتماد تم  السجل شطب/محو

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   8674:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكه أحمد حسن محمد   - 4

 لالستثمار العامة الهيئة خطاب على بناء الشركة قيد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم   20210121 تاريخ وفى ،   8674:  برقم قيدها سبق  بسيطة توصية ،  وشريكته احمد حسن محمد شركة   - 5

 لالستثمار العامة الهيئة خطاب على بناء الشركة قيد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو

 تاريخ وفى ،   8390:  برقم قيدها سبق  مساهمة شركة ،  م م ش  GROWTH TELECOM  تيليكوم جروث   - 6

 الرئيسى المركز عنوان لتعديل الشركة قيد بالغاء محو امر  السجل شطب/محو تم   20210121

   9098:  برقم قيدها سبق  محدودة مسئولية ذات ،  م.م.ذ.ش  M.I.Guard بالداخل العماله اللحاق جارد. اى. ام   - 7

 ومحضراجتماع م2021/1/21بتاريخ الهيئة خطاب على بناء  السجل شطب/محو تم   20210126 تاريخ وفى ،

 التصفيةوتعيين الشركةتحت وضع قدتم 2021/1/21فى الهيئة والمعتمدةمن 2020/12/1فى العاديه غير الجمعيةالعامه

 التصفيةعلىان بأعمال للشركةللقيام مصفياقانونيا سالم فرغلى محمد هشام/السيد

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاة حسين هاشم حسن الفتاح عبد(  بيراميدز ثرى)  الثالثة االهرامات -  1

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210103،   تاريخ وفي 65588،

  جنيه  300000.000،

 قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشركاة شلتوت محمد جابر احمد محمد)  بيراميدز ثرى الثالثة االهرامات شركة -  2

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210103،   تاريخ وفي 65588، برقم

  جنيه  300000.000،

   تاريخ وفي 65588، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه حامد محمد حسن الغيط ابو لالعالف الجوهرة -  3

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210103،

 رأس تعديل تم 20210103،   تاريخ وفي 65588، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه حنا فاروق نبيل -  4

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

 تعديل تم 20210103،   تاريخ وفي 65588، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه حنين حنا فاروق منير -  5

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

 برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاة حسين هاشم حسن الفتاح عبد(  بيراميدز ثرى)  الثالثة االهرامات -  6

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210103،   تاريخ وفي 65588،

  جنيه  300000.000،

 قيدها سبق ،  تضامن شركة(  وشركاة شلتوت محمد جابر احمد محمد)  بيراميدز ثرى الثالثة االهرامات شركة -  7

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210103،   تاريخ وفي 65588، برقم

  جنيه  300000.000،

   تاريخ وفي 65588، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه حامد محمد حسن الغيط ابو لالعالف الجوهرة -  8

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210103،

 رأس تعديل تم 20210103،   تاريخ وفي 65588، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه حنا فاروق نبيل -  9

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

 تعديل تم 20210103،   تاريخ وفي 65588، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكيه حنين حنا فاروق منير -  10

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

 تعديل تم 20210103،   تاريخ وفي 991، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة عباس عاطف ايمن شركة -  11

  جنيه  600000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 رأس تعديل تم 20210103،   تاريخ وفي 991، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه عباس عاطف ايمن -  12

  جنيه  600000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال

 رأس تعديل تم 20210111،   تاريخ وفي 4385، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمود محمد احمد -  13

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

   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية بسيطة توصية شركة وشريكية محمود معتوق محمد -  14

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20210113،   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمود معتوق محمد شركة -  15

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

   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة شوشة عبدالرحمن عبدالرحمن عمر شركة -  16

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،

 يونس واحمد حسن محجوب السيد ومفيد شوشه عبدالرحمن عبدالرحمن عمر شركة/  بجعله الشركة اسم يعدل -  17

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية حسين يوسف

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 20210113،   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة شوشة عبدالرحمن عمرعبدالرحمن -  18

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

   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة بسيطة توصية شركة وشريكية محمود معتوق محمد -  19

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،

 تم 20210113،   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه محمود معتوق محمد شركة -  20

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

   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة شوشة عبدالرحمن عبدالرحمن عمر شركة -  21

  جنيه  300000.000، مالها رأس حليصب المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،

 يونس واحمد حسن محجوب السيد ومفيد شوشه عبدالرحمن عبدالرحمن عمر شركة/  بجعله الشركة اسم يعدل -  22

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة حسين يوسف

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 20210113،   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة شوشة عبدالرحمن عمرعبدالرحمن -  23

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

   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية بسيطة توصية شركة وشريكية محمود معتوق محمد -  24

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،

 تم 20210113،   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمود معتوق محمد شركة -  25

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

   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة شوشة عبدالرحمن عبدالرحمن عمر شركة -  26

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،

 يونس واحمد حسن محجوب السيد ومفيد شوشه عبدالرحمن عبدالرحمن عمر شركة/  بجعله الشركة اسم يعدل -  27

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية حسين يوسف

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 20210113،   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة شوشة عبدالرحمن عمرعبدالرحمن -  28

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

   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية بسيطة توصية شركة وشريكية محمود معتوق محمد -  29

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،

 تم 20210113،   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمود معتوق محمد شركة -  30

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

   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة شوشة عبدالرحمن عبدالرحمن عمر شركة -  31

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،

 يونس واحمد حسن محجوب السيد ومفيد شوشه عبدالرحمن عبدالرحمن عمر شركة/  بجعله الشركة اسم يعدل -  32

 وصف,  المال رأس تعديل تم 20210113،   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية حسين يوسف

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 20210113،   تاريخ وفي 2323، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة شوشة عبدالرحمن عمرعبدالرحمن -  33

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

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه العال عبد الحى عبد اشرف الجميلة االزهار -  34

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاة حسين محمود احمد المجد ابو الجميلة االزهار شركة -  35

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ

  جنيه

 وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة شحاتة قطب مصطفى محمود الجميلة االزهار شركة -  36

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ

  جنيه

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكية حنا المالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  37

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

 وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكية عيسى عزيز صبحى اكرم الجميلة االزهار شركة -  38

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ

  جنيه

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة حنا لمالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  39

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه العال عبد الحى عبد اشرف الجميلة االزهار -  40

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

 وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاة حسين محمود احمد المجد ابو الجميلة االزهار شركة -  41

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ

  جنيه

 وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة شحاتة قطب مصطفى محمود الجميلة االزهار شركة -  42

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ

  جنيه

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكية حنا المالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  43

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكية عيسى عزيز صبحى اكرم الجميلة االزهار شركة -  44

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة حنا لمالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  45

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه العال عبد الحى عبد اشرف الجميلة االزهار -  46

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

 وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاة حسين محمود احمد المجد ابو الجميلة االزهار شركة -  47

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ

  جنيه

 وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة شحاتة قطب مصطفى محمود الجميلة االزهار شركة -  48

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ

  جنيه

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكية حنا المالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  49

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

 وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكية عيسى عزيز صبحى اكرم الجميلة االزهار شركة -  50

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ

  جنيه

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة حنا لمالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  51

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه العال عبد الحى عبد اشرف الجميلة االزهار -  52

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاة حسين محمود احمد المجد ابو الجميلة االزهار شركة -  53

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ

  جنيه

 وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة شحاتة قطب مصطفى محمود الجميلة االزهار شركة -  54

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ

  جنيه

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكية حنا المالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  55

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

 وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكية عيسى عزيز صبحى اكرم الجميلة االزهار شركة -  56

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،   تاريخ

  جنيه

   تاريخ وفي 71349، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة حنا لمالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  57

  جنيه  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210114،

 تعديل تم 20210117،   تاريخ وفي 8201، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمد امجد محمود شركة -  58

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

 تعديل تم 20210117،   تاريخ وفي 8201، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمد امجد محمود شركة -  59

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

 تم 20210117،   تاريخ وفي 8201، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه محمد امجد محمود شركة -  60

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

 تم 20210117،   تاريخ وفي 8201، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه محمد امجد محمود شركة -  61

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

 تعديل تم 20210120،   تاريخ وفي 4427، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه احمد الحفيظ عبد على -  62

  جنيه  900000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 57949، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركائها محمود حنفى محمد سمر شركة بجعله الشركة اسم يعدل -  63

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210120،   تاريخ وفي

  جنيه  300000.000،

   تاريخ وفي 57949، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشركاه المطلب عبد احمد امين)  الغذائية للمواد المختار -  64

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

 وفي 57949، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه المقصود عبد الغنى عبد امين الغذائية للمواد المختار -  65

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

  جنيه

 تعديل تم 20210125،   تاريخ وفي 1334، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه يوسف عبدالعال يوسف -  66

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

 تعديل تم 20210125،   تاريخ وفي 1334، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة فرغلى الرازق عبد محمد -  67

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

 تعديل تم 20210125،   تاريخ وفي 1334، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة يوسف العال عبد يوسف -  68

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

 تم 20210125،   تاريخ وفي 1334، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه يوسف العال عبد يوسف شركة -  69

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

 تعديل تم 20210125،   تاريخ وفي 1334، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه يوسف عبدالعال يوسف -  70

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

 تعديل تم 20210125،   تاريخ وفي 1334، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة فرغلى الرازق عبد محمد -  71

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

 تعديل تم 20210125،   تاريخ وفي 1334، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكة يوسف العال عبد يوسف -  72

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



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20210125،   تاريخ وفي 1334، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه يوسف العال عبد يوسف شركة -  73

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

 تعديل تم 20210125،   تاريخ وفي 1334، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكه يوسف عبدالعال يوسف -  74

  يهجن  550000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس

 تعديل تم 20210125،   تاريخ وفي 1334، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة فرغلى الرازق عبد محمد -  75

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

 تعديل تم 20210125،   تاريخ وفي 1334، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكة يوسف العال عبد يوسف -  76

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

 تم 20210125،   تاريخ وفي 1334، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه يوسف العال عبد يوسف شركة -  77

  جنيه  550000.000، مالها رأس حليصب المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تم 20210126،   تاريخ وفي 9218، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمد احمد فرج محمد شركة -  78

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 تم 20210126،   تاريخ وفي 9218، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشركاه محمد احمد فرج محمد شركة -  79

  جنيه  500000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 71744، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكه على مصطفى محمد محمود شركة/  بجعله الشركة اسم يعدل -  80

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210127،   تاريخ وفي

  جنيه  300000.000،

 71744، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشريكية احمد مبارك محمود)  الدواجن لحوم وتجهيز لذبح الصفا -  81

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل :  التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210127،   تاريخ وفي

  جنيه  300000.000،

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشركاه حشيش ابو مشرف)  اللحوم وتصنيع وتجهيز لذبح اسيوط شركة -  82

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210127،   تاريخ وفي 71744،

  جنيه  300000.000،

 قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشركاه يس صموئيل لطفى)  والدواجن اللحوم وتصنيع وتجهيز لذبح االمير شركة -  83

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210127،   تاريخ وفي 71744، برقم

  جنيه  300000.000،

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشريكة الرحمن عبد سيد العال عبد ضاحى)  لالخشاب المصرية الشركة -  84

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي 77326،

  جنيه  300000.000،

 77326، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشريكية الرحمن عبد سيد العال عبد ضاحى)  لالخشاب المصرية -  85

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي

  جنيه  300000.000،

 77326، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشريكتة الرحمن عبد سيد العال عبد ضاحى)  لالخشاب المصرية -  86

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي

  جنيه  300000.000،

 وفي 77326، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتة سيد العال عبد ضاحى لالخشاب المصرية الشركة -  87

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ

  جنيه

 تم 20210131،   تاريخ وفي 77326، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه جندي عزيز ضيف عاطف -  88

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

 تم 20210131،   تاريخ وفي 77326، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته جندى عزيز ضيف عاطف -  89

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

 برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  وشريكة الرحمن عبد سيد العال عبد ضاحى)  لالخشاب المصرية الشركة -  90

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي 77326،

  جنيه  300000.000،



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 77326، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  وشريكية الرحمن عبد سيد العال عبد ضاحى)  لالخشاب المصرية -  91

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي

  جنيه  300000.000،

 77326، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة(  وشريكتة الرحمن عبد سيد العال عبد ضاحى)  لالخشاب المصرية -  92

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي

  جنيه  300000.000،

 وفي 77326، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكتة سيد العال عبد ضاحى لالخشاب المصرية الشركة -  93

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ

  جنيه

 تم 20210131،   تاريخ وفي 77326، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكيه جندي عزيز ضيف عاطف -  94

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

 تم 20210131،   تاريخ وفي 77326، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته جندى عزيز ضيف عاطف -  95

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

 برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشريكة الرحمن عبد سيد العال عبد ضاحى)  لالخشاب المصرية الشركة -  96

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي 77326،

  جنيه  300000.000،

 77326، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشريكية الرحمن عبد سيد العال عبد ضاحى)  لالخشاب المصرية -  97

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي

  جنيه  300000.000،

 77326، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية(  وشريكتة الرحمن عبد سيد العال عبد ضاحى)  لالخشاب المصرية -  98

 مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ وفي

  جنيه  300000.000،

 وفي 77326، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكتة سيد العال عبد ضاحى لالخشاب المصرية الشركة -  99

  300000.000، مالها رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم 20210131،   تاريخ

  جنيه

 تم 20210131،   تاريخ وفي 77326، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكيه جندي عزيز ضيف عاطف -  100

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

 تم 20210131،   تاريخ وفي 77326، برقم قيدها سبق ،  بسيطة توصية وشريكته جندى عزيز ضيف عاطف -  101

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 991    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة عباس عاطف ايمن شركة -  1

 بنى - الصناعيه الصفا مدينة - الصناعيه المنطقه الرئيسى والمركز النشاط ممارسة موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 جزيرة شبه منطقة عدا فيما الخارج فى او الجمهوريه انحاء جميع فى(  884 الى 870)  من ارقام القطع ضمن - غالب

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 991    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه عباس عاطف ايمن -  2

 - غالب بنى - الصناعيه الصفا مدينة - الصناعيه المنطقه الرئيسى والمركز النشاط ممارسة موقع ،:   الـتأشير وصف, 

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الخارج فى او الجمهوريه انحاء جميع فى(  884 الى 870)  من ارقام القطع ضمن

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاة حسين هاشم حسن الفتاح عبد(  بيراميدز ثرى)  الثالثة االهرامات -  3

 القطعه النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 65588

 م ج في فروع فتح له ويجوز بابنوب الصناعيه العوامر عرب مدينه الصناعيه بالمنطقه الغذائيه الصناعات بقسم 257 رقم

 مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا ما ع



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشركاة شلتوت محمد جابر احمد محمد)  بيراميدز ثرى الثالثة االهرامات شركة -  4

 النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 65588    برقم

 فروع فتح له ويجوز بابنوب الصناعيه العوامر عرب مدينه الصناعيه بالمنطقه الغذائيه الصناعات بقسم 257 رقم القطعه

 مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا ما ع م ج في

 تاريخ وفي 65588    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه حامد محمد حسن الغيط ابو لالعالف الجوهرة -  5

 بقسم 257 رقم القطعه النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

 عدا ما ع م ج في فروع فتح له ويجوز بابنوب الصناعيه العوامر عرب مدينه الصناعيه بالمنطقه الغذائيه الصناعات

 مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 65588    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه حنا فاروق نبيل -  6

 بالمنطقه الغذائيه الصناعات بقسم 257 رقم القطعه النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف, 

 يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا ما ع م ج في فروع فتح له ويجوز بابنوب الصناعيه العوامر عرب مدينه الصناعيه

 مسبقا الهيئه موافقه

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 65588    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه حنين حنا فاروق منير -  7

 بالمنطقه الغذائيه الصناعات بقسم 257 رقم القطعه النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا ما ع م ج في فروع فتح له ويجوز بابنوب الصناعيه العوامر عرب مدينه الصناعيه

 مسبقا الهيئه موافقه

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاة حسين هاشم حسن الفتاح عبد(  بيراميدز ثرى)  الثالثة االهرامات -  8

 القطعه النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 65588

 م ج في فروع فتح له ويجوز بابنوب الصناعيه العوامر عرب مدينه الصناعيه بالمنطقه الغذائيه الصناعات بقسم 257 رقم

 مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا ما ع

 قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشركاة شلتوت محمد جابر احمد محمد)  بيراميدز ثرى الثالثة االهرامات شركة -  9

 النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 65588    برقم

 فروع فتح له ويجوز بابنوب الصناعيه العوامر عرب مدينه الصناعيه بالمنطقه الغذائيه الصناعات بقسم 257 رقم القطعه

 مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا ما ع م ج في

 تاريخ وفي 65588    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه حامد محمد حسن الغيط ابو لالعالف الجوهرة -  10

 بقسم 257 رقم القطعه النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103

 عدا ما ع م ج في فروع فتح له ويجوز بابنوب الصناعيه العوامر عرب مدينه الصناعيه بالمنطقه الغذائيه الصناعات

 مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه

 العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 65588    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه حنا فاروق نبيل -  11

 بالمنطقه الغذائيه الصناعات بقسم 257 رقم القطعه النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف, 

 يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا ما ع م ج في فروع فتح له ويجوز بابنوب الصناعيه العوامر عرب مدينه الصناعيه

 مسبقا الهيئه موافقه

 تعديل تم 20210103 تاريخ وفي 65588    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيه حنين حنا فاروق منير -  12

 بالمنطقه الغذائيه الصناعات بقسم 257 رقم القطعه النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا ما ع م ج في فروع فتح له ويجوز بابنوب الصناعيه العوامر عرب مدينه الصناعيه

 مسبقا الهيئه موافقه

 تاريخ وفي 4925    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه تاوضروس يواقيم غالى عزيز شركة -  13

 - 93 رقم القطعه من جزء النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210104

 - االعالف قطاع - شرق باالحايوه الصناعيه المنطقه

 تاريخ وفي 4925    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكية تواضروس يواقيم غالى عزيز شركة -  14

 - 93 رقم القطعه من جزء النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210104

 - االعالف قطاع - شرق باالحايوه الصناعيه المنطقه

 تاريخ وفي 4718    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ،( م.م.ذ.ش)االفراح لقاعات ميراج شركة -  15

- االول السكنى الحى خدمات مركز- اول سكنى حى 30 رقم قطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112

  - الجديدة قنا مدينة



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قيدها سبق  ، تضامن شركة ، الزراعيه واالالت المتطورة للصناعات يوميد - وشريكه الميرى لبيب فاروق سامى -  16

 النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 73530    برقم

 الشركة لمدير ويجوز اسيوط محافظة - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة 215 الى 208 من ارقام بالقطع

ا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما لها فروع انشاء  .   مسبقا

 سبق  ، تضامن شركة ،(  فرج توفيق واليشع بشارة صداق روميل)  الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  17

 ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   شيرالـتأ وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 73530    برقم قيدها

 لمدير ويجوز اسيوط محافظة - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة 215 الى 208 من ارقام بالقطع النشاط

ا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما لها فروع انشاء الشركة  .   مسبقا

  ، تضامن شركة ،(  امين جوزيف وهالة بشارة صداق روميل)  الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  18

 وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 73530    برقم قيدها سبق

 ويجوز اسيوط محافظة - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة 215 الى 208 من ارقام بالقطع النشاط ممارسة

ا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما لها فروع انشاء الشركة لمدير  .   مسبقا

 قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاة السباعى الوهاب عبد حامد الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  19

 النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 73530    برقم

 الشركة لمدير ويجوز اسيوط محافظة - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة 215 الى 208 من ارقام بالقطع

ا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما لها فروع انشاء  .   مسبقا

  ، تضامن شركة ، وشركائها راضى نجاح شيرين الزراعية واالالت المتطورة والصناعات المعادن لتشكيل العالمية -  20

 وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 73530    برقم قيدها سبق

 ويجوز اسيوط محافظة - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة 215 الى 208 من ارقام بالقطع النشاط ممارسة

ا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما لها فروع انشاء الشركة لمدير  .   مسبقا

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتها راضى نجاح شيرين الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  21

 بالقطع النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 73530

 انشاء الشركة لمدير ويجوز اسيوط محافظة - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة 215 الى 208 من ارقام

ا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما لها فروع  .   مسبقا

 قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الزراعيه واالالت المتطورة للصناعات يوميد - وشريكه الميرى لبيب فاروق سامى -  22

 النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 73530    برقم

 الشركة لمدير ويجوز اسيوط محافظة - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة 215 الى 208 نم ارقام بالقطع

ا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما لها فروع انشاء  .   مسبقا

  ، بسيطة توصية ،(  فرج توفيق واليشع بشارة صداق روميل)  الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  23

 وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 73530    برقم قيدها سبق

 ويجوز اسيوط محافظة - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة 215 الى 208 من ارقام بالقطع النشاط ممارسة

ا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما لها فروع انشاء الشركة لمدير  .   مسبقا

  ، بسيطة توصية ،(  امين جوزيف وهالة بشارة صداق روميل)  الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  24

 وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 73530    برقم قيدها سبق

 ويجوز اسيوط محافظة - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة 215 الى 208 من ارقام بالقطع النشاط ممارسة

ا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما لها فروع انشاء الشركة لمدير  .   مسبقا

 قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاة السباعى الوهاب عبد حامد الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  25

 النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 73530    برقم

 الشركة لمدير ويجوز اسيوط محافظة - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة 215 الى 208 من ارقام بالقطع

ا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما لها فروع انشاء  .   مسبقا

 بسيطة توصية ، وشركائها راضى نجاح شيرين الزراعية واالالت المتطورة والصناعات المعادن لتشكيل العالمية -  26

 وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210113 تاريخ وفي 73530    برقم قيدها سبق  ،

 ويجوز اسيوط محافظة - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة 215 الى 208 من ارقام بالقطع النشاط ممارسة

ا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما لها فروع انشاء الشركة لمدير  .   مسبقا



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكتها راضى نجاح شيرين الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  27
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 انشاء الشركة لمدير ويجوز اسيوط محافظة - غالب بنى - الصفا مدينة - الصناعية بالمنطقة 215 الى 208 من ارقام

ا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما لها فروع  .   مسبقا

 تاريخ وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه العال عبد الحى عبد اشرف الجميلة االزهار -  28

 الصفا الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى

 مسبقا الهيئة موافقة

 وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاة حسين محمود احمد المجد ابو الجميلة االزهار شركة -  29

 الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى الصفا

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة شحاتة قطب مصطفى محمود الجميلة االزهار شركة -  30

 الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى الصفا

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 تاريخ وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكية حنا المالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  31

 الصفا الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى

 مسبقا الهيئة موافقة

 وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكية عيسى عزيز صبحى اكرم الجميلة االزهار شركة -  32

 الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى الصفا

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 تاريخ وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة حنا لمالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  33

 الصفا الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى

 مسبقا الهيئة موافقة

 تاريخ وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاه العال عبد الحى عبد اشرف الجميلة االزهار -  34

 الصفا الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى

 مسبقا الهيئة موافقة

 وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشركاة حسين محمود احمد المجد ابو الجميلة االزهار شركة -  35

 الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى الصفا

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكة شحاتة قطب مصطفى محمود الجميلة االزهار شركة -  36

 الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى الصفا

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 تاريخ وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكية حنا المالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  37

 الصفا الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى

 مسبقا الهيئة موافقة

 وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكية عيسى عزيز صبحى اكرم الجميلة االزهار شركة -  38
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 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى الصفا

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 تاريخ وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكة حنا لمالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  39
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 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى

 مسبقا الهيئة موافقة

 تاريخ وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه العال عبد الحى عبد اشرف الجميلة االزهار -  40
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 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى

 مسبقا الهيئة موافقة

 وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاة حسين محمود احمد المجد ابو الجميلة االزهار شركة -  41
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 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى الصفا

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة شحاتة قطب مصطفى محمود الجميلة االزهار شركة -  42

 الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى الصفا

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم
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 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى

 مسبقا الهيئة موافقة

 وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكية عيسى عزيز صبحى اكرم الجميلة االزهار شركة -  44
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 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى الصفا

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 تاريخ وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة حنا لمالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  45
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 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى

 مسبقا الهيئة موافقة

 تاريخ وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه العال عبد الحى عبد اشرف الجميلة االزهار -  46

 الصفا الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى

 مسبقا الهيئة موافقة

 وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاة حسين محمود احمد المجد ابو الجميلة االزهار شركة -  47

 الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى الصفا

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة شحاتة قطب مصطفى محمود الجميلة االزهار شركة -  48

 الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى الصفا

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 تاريخ وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكية حنا المالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  49

 الصفا الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى

 مسبقا الهيئة موافقة



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكية عيسى عزيز صبحى اكرم الجميلة االزهار شركة -  50

 الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114 تاريخ

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى الصفا

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 تاريخ وفي 71349    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكة حنا لمالك عبد بخيت المالك عبد شركة -  51

 الصفا الصناعية بالمنطقة 393 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210114

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع فى فروع لها ينشا ان الشركة لمدير ويجوز غالب بنى

 مسبقا الهيئة موافقة

 تم 20210117 تاريخ وفي 8201    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه محمد امجد محمود شركة -  52

 فروع لمديرالشركةانشاء ويجوز - الفرافرة للشركة الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

ا  الهيئة موافقة فيلزم جزيرةسيناء فيماعدامنطقةشبه  . مسبقا

 تم 20210117 تاريخ وفي 8201    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه محمد امجد محمود شركة -  53

 فروع لمديرالشركةانشاء ويجوز - الفرافرة للشركة الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

ا  الهيئة موافقة فيلزم جزيرةسيناء فيماعدامنطقةشبه  . مسبقا

 تم 20210118 تاريخ وفي 60    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش السياحى للنقل الحسانى شركة -  54

 - داخلى بسلم متصالن علوى والرابع الثالث بالدور( 5،4) رقم شقه الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 فيما ع م ج انحاء جميع النشاط ممارسة موقع ويكون - االقصر بندر(  سابقا المحطه)  زغلول سعد شارع 24 رقم بالعقار

  سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

,  العنوان تعديل تم 20210118 تاريخ وفي 60    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش ترافيل الحسانى -  55

 24 رقم بالعقار - داخلى بسلم متصالن علوى والرابع الثالث بالدور( 5،4) رقم شقه الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف

 شبه منطقة عدا فيما ع م ج انحاء جميع النشاط ممارسة موقع ويكون - االقصر بندر(  سابقا المحطه)  زغلول سعد شارع

  سيناء جزيرة

 وفي 968    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، االراضى وزراعة الستصالح المصريين االصدقاء شركة -  56

 الرئيسى المركز عنوان لتعديل الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ

 وفي 69738    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشريكة ربة عبد صديق هللا عبد)  الجاهزة للمالبس الفهد -  57

 2021/1/1فى الشركاء جماعة محضراجتماع بناءعلي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ

 الجمهوريه شارع فى وذلك(  الشركة منتجات لبيع معرض)  للشركة فرع افتتاح تم2021/1/18 فى الهيئة من والمعتمد

  - اللؤلؤة  برج

  

 

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشريكة الرحيم عبد بركات عمرو)  الجاهزة للمالبس الفهد شركة -  58

 الشركاء جماعة محضراجتماع بناءعلي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 69738

 فى وذلك(  الشركة منتجات لبيع معرض)  للشركة فرع افتتاح تم2021/1/18 فى الهيئة من والمعتمد 2021/1/1فى

  - اللؤلؤة  برج الجمهوريه شارع

  

 

 وفي 69738    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، نجيب شوقى نشأت وشادى نجيب شوقى نشات بيشوى شركة -  59

 2021/1/1فى الشركاء جماعة محضراجتماع بناءعلي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ

 الجمهوريه شارع فى وذلك(  الشركة منتجات لبيع معرض)  للشركة فرع افتتاح تم2021/1/18 فى الهيئة من والمعتمد

  - اللؤلؤة  برج

  

 

 وفي 69738    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكة ربة عبد صديق هللا عبد)  الجاهزة للمالبس الفهد -  60

 2021/1/1فى الشركاء جماعة محضراجتماع بناءعلي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ

 الجمهوريه شارع فى وذلك(  الشركة منتجات لبيع معرض)  للشركة فرع افتتاح تم2021/1/18 فى الهيئة من والمعتمد

  - اللؤلؤة  برج



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  

 

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكة الرحيم عبد بركات عمرو)  الجاهزة للمالبس الفهد شركة -  61

 الشركاء جماعة محضراجتماع بناءعلي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 69738

 فى وذلك(  الشركة منتجات لبيع معرض)  للشركة فرع افتتاح تم2021/1/18 فى الهيئة من والمعتمد 2021/1/1فى

  - اللؤلؤة  برج الجمهوريه شارع

  

 

 وفي 69738    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، نجيب شوقى نشأت وشادى نجيب شوقى نشات بيشوى شركة -  62

 2021/1/1فى الشركاء جماعة محضراجتماع بناءعلي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ

 الجمهوريه شارع فى وذلك(  الشركة منتجات لبيع معرض)  للشركة فرع افتتاح تم2021/1/18 فى الهيئة من والمعتمد

  - اللؤلؤة  برج

  

 

 وفي 69738    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكة ربة عبد صديق هللا عبد)  الجاهزة للمالبس الفهد -  63

 2021/1/1فى الشركاء جماعة محضراجتماع بناءعلي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ

 الجمهوريه شارع فى وذلك(  الشركة منتجات لبيع معرض)  للشركة فرع افتتاح تم2021/1/18 فى الهيئة من والمعتمد

  - اللؤلؤة  برج

  

 

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكة الرحيم عبد بركات عمرو)  الجاهزة للمالبس الفهد شركة -  64

 الشركاء جماعة محضراجتماع بناءعلي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ وفي 69738

 فى وذلك(  الشركة منتجات لبيع معرض)  للشركة فرع افتتاح تم2021/1/18 فى الهيئة من والمعتمد 2021/1/1فى

  - اللؤلؤة  برج الجمهوريه شارع

  

 

 وفي 69738    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، نجيب شوقى نشأت وشادى نجيب شوقى نشات بيشوى شركة -  65

 2021/1/1فى الشركاء جماعة محضراجتماع بناءعلي ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119 تاريخ

 الجمهوريه شارع فى وذلك(  الشركة منتجات لبيع معرض)  للشركة فرع افتتاح تم2021/1/18 فى الهيئة من والمعتمد

  - اللؤلؤة  برج

  

 

 تعديل تم 20210120 تاريخ وفي 4427    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكه احمد الحفيظ عبد على -  66

 العوامر عرب الصناعية بالمنطقة 171 رقم القطعه النشاط ممارسة وموقع الريسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 سيناء جزيره شبه منطقة عدا فيما العربية مصر جمهورية فى فروع لها ينشئ ان الشركة لمدير ويجوز اسيوط - ابنوب -

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

 وفي 8708    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، الغذائيه للمواد بيور وشركاه محمد محمود احمد ايهاب شركة -  67

  - الجديده المعادى - النصر شارع 18 فى كان مقرادارى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210120 تاريخ

 20210120 تاريخ وفي 8708    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه محمد عبدالرحيم نورالدين محمد -  68

  - الجديده المعادى - النصر شارع 18 فى كان مقرادارى ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تم 20210121 تاريخ وفي 5978    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها الحميد عبد جالل هناء شركة -  69

 برج اسيوط اول الشاملة مستشفى امام يوليو 23 شارع للشركة الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  ع.م.ج فى المعتمده الصناعية المناطق احدى الصناعى النشاط ممارسة وموقع علوى االول الدور الصفوة مستشفى



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 20210121 تاريخ وفي 5978    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركائها بدر عبدالحميد جالل هناء شركة -  70

 برج اسيوط اول الشاملة مستشفى امام يوليو 23 شارع للشركة الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

  ع.م.ج فى المعتمده الصناعية المناطق احدى الصناعى النشاط ممارسة وموقع علوى االول الدور الصفوة مستشفى

 5978    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،   وشريكها عبدالحميد جالل هناء شركة/ بجعله الشركة اسم يعدل -  71

 مستشفى امام يوليو 23 شارع للشركة الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121 تاريخ وفي

 الصناعية المناطق احدى الصناعى النشاط ممارسة وموقع علوى االول الدور الصفوة مستشفى برج اسيوط اول الشاملة

  ع.م.ج فى المعتمده

 تاريخ وفي 8390    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، م م ش  GROWTH TELECOM  تيليكوم جروث -  72

 وموقع المنيا - شلبى- التحرير مسجد شارع( 1) التليفزيون برج ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210121

 القيد يمحى وبذلك مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيره شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع النشاط ممارسة

 الرئيسى المركز عنوان لتعديل

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 4945    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه فهيم صابر عالء شركة -  73

 الثالث الصناعى القطاع(39()38)القطع من جزء الرئيسى والمقر النشاط ممارسة موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 النيل شرق)الصناعيه المنطقه(ب)بلوك-الثانيه الخليه الثانى الصناعى القطاع(71)رقم والقطعه ب بلوك الثالثه الخليه

 (المطاهره

 تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 4945    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكها عيسي احمد فيصل رشا -  74

 الثالث الصناعى القطاع(39()38)القطع من جزء الرئيسى والمقر النشاط ممارسة موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 النيل شرق)الصناعيه المنطقه(ب)بلوك-الثانيه الخليه الثانى الصناعى القطاع(71)رقم والقطعه ب بلوك الثالثه الخليه

 (المطاهره

 تم 20210126 تاريخ وفي 9088    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، م.م.ذ.ش لالستثمار فيلومينا -  75

 -(  معرض استخدامه بغرض)  - القديمه المحكمه شارع فى الكائن فرع اضافة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكه على مصطفى محمد محمود شركة/  بجعله الشركة اسم يعدل -  76

 االول النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 71744

 سيناء جزيرة شبه عدامنطقة فيما فروع انشاء الشركة لمدير ويجوز اسيوط - الصفا - الصناعية المنطقة -685 رقم قطعه

ًا  الهيئة موافقة فيلزم َ  .  مسبقا

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشريكية احمد مبارك محمود)  الدواجن لحوم وتجهيز لذبح الصفا -  77

 االول النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 71744

 سيناء جزيرة شبه عدامنطقة فيما فروع انشاء الشركة لمدير ويجوز اسيوط - الصفا - الصناعية المنطقة -685 رقم قطعه

ًا  الهيئة موافقة فيلزم َ  .  مسبقا

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشركاه حشيش ابو مشرف)  اللحوم وتصنيع وتجهيز لذبح اسيوط شركة -  78

 االول النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 71744

 سيناء جزيرة شبه عدامنطقة فيما فروع انشاء الشركة لمدير ويجوز اسيوط - الصفا - الصناعية المنطقة -685 رقم قطعه

ًا  الهيئة موافقة فيلزم َ  .  مسبقا

 سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشركاه يس صموئيل لطفى)  والدواجن اللحوم وتصنيع وتجهيز لذبح االمير شركة -  79

 ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210127 تاريخ وفي 71744    برقم قيدها

 شبه عدامنطقة فيما فروع انشاء الشركة لمدير ويجوز اسيوط - الصفا - الصناعية المنطقة -685 رقم قطعه االول النشاط

ًا  الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة َ  .  مسبقا

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشريكة الرحمن عبد سيد العال عبد ضاحى)  لالخشاب المصرية الشركة -  80
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 في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه الصناعيه بالمنطقه 458 رقم القطعه

  مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا فيما ع م ج

    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ،(  وشريكية الرحمن عبد سيد العال عبد ضاحى)  لالخشاب المصرية -  81
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 في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه الصناعيه بالمنطقه 458 رقم القطعه

  مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا فيما ع م ج



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

 34 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو
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 في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه الصناعيه بالمنطقه 458 رقم القطعه

  مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا فيما ع م ج
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 فيما ع م ج في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه الصناعيه بالمنطقه 458

  مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا
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 جزيره شبه منطقه عدا فيما ع م ج في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه

  مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا
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 في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه الصناعيه بالمنطقه 458 رقم القطعه

  مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا فيما ع م ج

    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ،(  وشريكية الرحمن عبد سيد العال عبد ضاحى)  لالخشاب المصرية -  87
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 في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه الصناعيه بالمنطقه 458 رقم القطعه
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 في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه الصناعيه بالمنطقه 458 رقم القطعه
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 وفي 77326    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكتة سيد العال عبد ضاحى لالخشاب المصرية الشركة -  89

 رقم القطعه للشركه النشاط ممارسه وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ

 فيما ع م ج في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه الصناعيه بالمنطقه 458
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 جزيره شبه منطقه عدا فيما ع م ج في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه

  مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا
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 جزيره شبه منطقه عدا فيما ع م ج في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه

  مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا
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 في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه الصناعيه بالمنطقه 458 رقم القطعه

  مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا جزيره شبه منطقه عدا فيما ع م ج
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 الداخلية جهاز تنمية التجارة
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 في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه الصناعيه بالمنطقه 458 رقم القطعه

  مسبقا الهيئه موافقه لزمي سينا جزيره شبه منطقه عدا فيما ع م ج
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 فيما ع م ج في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه الصناعيه بالمنطقه 458
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 جزيره شبه منطقه عدا فيما ع م ج في فروعا لها يفتح ان الشركه لمدير ويجوز أسيوط محافظه غالب بني الصفا مدينه
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  مسبقا الهيئه موافقه يلزم سينا
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 في االتجار النشاط ممارسه موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 9394    برقم قيدها
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  - رمضان من العاشر مدينة - 37 رقم القطعه - فدان 710 ال بمنطقة

 تم 20210131 تاريخ وفي 30    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، تضامن شركة وشريكة خله مسعد خله -  105

 ارض - الصناعيه المنطقه فى الثالث االنتاجى للفرع النشاط ممارسة موقع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

  - رمضان من العاشر مدينة - 37 رقم القطعه - فدان 710 ال بمنطقة - المطورين

,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ وفي 30    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشركاه خله مسعد خله -  106

 ال بمنطقة - المطورين ارض - الصناعيه المنطقه فى الثالث االنتاجى للفرع النشاط ممارسة موقع ،:   الـتأشير وصف

  - رمضان من العاشر مدينة - 37 رقم القطعه - فدان 710



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لذات% 72 استخراج الدقيق لطحن مطحن وتشغيل اقامة -1  تضامن شركة ، وشريكه بانوب منير جابر شركه -  1

 القانون باحكام الشركه تلتزم التجاريه والتوكيالت والتصدير االستيراد/3 الغالل وتخزين حفظ صوامع انشاء-2.الشركه

 في حق اي الشركه تاسيس ينشي وال التجاريه الوكاله اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان في  1982 لسنه 120 رقم

 باحكام يخل ال وبما المختصه الجهات من غرضها لمزاوله االزمه التراخيص علي الحصول بعد اال غرضها مزاوله

 كافة على الحصول الشركه وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.الغرض لهذا المنظمه القانون

 وصف,  النشاط تعديل تم20210103 تاريخ وفي 4490   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تضامن شركة:  التأشير

 غرض يعدل  تضامن شركة ، الزراعيه واالالت المتطورة للصناعات يوميد - وشريكه الميرى لبيب فاروق سامى -  2

 النظافة ادوات وتصنيع ومستلزمات الزراعى للتصنيع االالت وتصنيع الزراعية االالت تصنيع -1/  بجعله الشركة

 للخدمات(  كرفانات)  المتحركة واالكشاك البطىء للنقل الزراعية لالغراض والمقطورات والبيئة المدن بنظافة الخاصة

 الثابتة العربات على المحمول والغازى السائل الوقود وتنكات المياة تنكات وتصنيع والسياحة والمقاوالت الزراعية

 سلك شرائح)  بأنواعها معدنية وتيلة مطحون معدنى لوف وتصنيع المعدنى اللوف وتصنيع والمسمار الرباط سلك وتصنيع

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ، الحديد وتجارة(  معرجة

 تضامن

 يعدل  تضامن شركة ،(  فرج توفيق واليشع بشارة صداق روميل)  الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  3

 ادوات وتصنيع ومستلزمات الزراعى للتصنيع االالت وتصنيع الزراعية االالت تصنيع -1/  بجعله الشركة غرض

(  كرفانات)  المتحركة واالكشاك البطىء للنقل الزراعية لالغراض والمقطورات والبيئة المدن بنظافة الخاصة النظافة

 العربات على المحمول والغازى السائل الوقود وتنكات المياة تنكات وتصنيع والسياحة والمقاوالت الزراعية للخدمات

)  بأنواعها معدنية وتيلة مطحون معدنى لوف وتصنيع المعدنى اللوف وتصنيع والمسمار الرباط سلك وتصنيع الثابتة

 وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ، الحديد وتجارة(  معرجة سلك شرائح

 تضامن شركة:  التأشير

 يعدل  تضامن شركة ،(  امين جوزيف وهالة بشارة صداق روميل)  الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  4

 ادوات وتصنيع ومستلزمات الزراعى للتصنيع االالت وتصنيع الزراعية االالت تصنيع -1/  بجعله الشركة غرض

(  كرفانات)  المتحركة واالكشاك البطىء للنقل الزراعية لالغراض والمقطورات والبيئة المدن بنظافة الخاصة النظافة

 العربات على المحمول والغازى السائل الوقود وتنكات المياة تنكات وتصنيع والسياحة والمقاوالت الزراعية للخدمات

)  بأنواعها معدنية وتيلة مطحون معدنى لوف وتصنيع المعدنى اللوف وتصنيع والمسمار الرباط سلك وتصنيع الثابتة

 وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ، الحديد وتجارة(  معرجة سلك شرائح

 تضامن شركة:  التأشير

 غرض يعدل  تضامن شركة ، وشركاة السباعى الوهاب عبد حامد الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  5

 ةالنظاف ادوات وتصنيع ومستلزمات الزراعى للتصنيع االالت وتصنيع الزراعية االالت تصنيع -1/  بجعله الشركة

 للخدمات(  كرفانات)  المتحركة واالكشاك البطىء للنقل الزراعية لالغراض والمقطورات والبيئة المدن بنظافة الخاصة

 الثابتة العربات على المحمول والغازى السائل الوقود وتنكات المياة تنكات وتصنيع والسياحة والمقاوالت الزراعية

 سلك شرائح)  بأنواعها معدنية وتيلة مطحون معدنى لوف وتصنيع المعدنى اللوف وتصنيع والمسمار الرباط سلك وتصنيع

 شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ، الحديد وتجارة(  معرجة

 تضامن

  تضامن شركة ، وشركائها راضى نجاح شيرين الزراعية واالالت المتطورة والصناعات المعادن لتشكيل العالمية -  6

 ادوات وتصنيع ومستلزمات الزراعى للتصنيع االالت وتصنيع الزراعية االالت تصنيع -1/  بجعله الشركة غرض يعدل

(  كرفانات)  المتحركة واالكشاك البطىء للنقل الزراعية لالغراض والمقطورات والبيئة المدن بنظافة الخاصة النظافة

 العربات على المحمول والغازى السائل الوقود وتنكات المياة تنكات وتصنيع والسياحة والمقاوالت الزراعية للخدمات



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

)  بأنواعها معدنية وتيلة مطحون معدنى لوف وتصنيع المعدنى اللوف وتصنيع والمسمار الرباط سلك وتصنيع الثابتة

 وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ، الحديد وتجارة(  معرجة سلك شرائح

 تضامن شركة:  التأشير

 الشركة غرض يعدل  تضامن شركة ، وشريكتها راضى نجاح شيرين الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  7

 صةالخا النظافة ادوات وتصنيع ومستلزمات الزراعى للتصنيع االالت وتصنيع الزراعية االالت تصنيع -1/  بجعله

 الزراعية للخدمات(  كرفانات)  المتحركة واالكشاك البطىء للنقل الزراعية لالغراض والمقطورات والبيئة المدن بنظافة

 سلك وتصنيع الثابتة العربات على المحمول والغازى السائل الوقود وتنكات المياة تنكات وتصنيع والسياحة والمقاوالت

(  معرجة سلك شرائح)  بأنواعها معدنية وتيلة مطحون معدنى لوف وتصنيع المعدنى اللوف وتصنيع والمسمار الرباط

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ، الحديد وتجارة

 غرض يعدل  بسيطة توصية ، الزراعيه واالالت المتطورة للصناعات يوميد - وشريكه الميرى لبيب فاروق سامى -  8

 النظافة ادوات وتصنيع ومستلزمات الزراعى للتصنيع االالت وتصنيع الزراعية االالت تصنيع -1/  بجعله الشركة

 للخدمات(  كرفانات)  المتحركة واالكشاك البطىء للنقل الزراعية لالغراض والمقطورات والبيئة المدن بنظافة الخاصة

 الثابتة العربات على المحمول والغازى السائل الوقود وتنكات المياة تنكات وتصنيع والسياحة والمقاوالت الزراعية

 سلك شرائح)  بأنواعها معدنية وتيلة مطحون معدنى لوف وتصنيع المعدنى اللوف وتصنيع والمسمار الرباط سلك وتصنيع

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ، الحديد وتجارة(  معرجة

 بسيطة توصية

 يعدل  بسيطة توصية ،(  فرج توفيق واليشع بشارة صداق روميل)  الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  9

 ادوات وتصنيع ومستلزمات الزراعى للتصنيع االالت وتصنيع الزراعية االالت تصنيع -1/  بجعله الشركة غرض

(  كرفانات)  المتحركة واالكشاك البطىء للنقل الزراعية لالغراض والمقطورات والبيئة المدن فةبنظا الخاصة النظافة

 العربات على المحمول والغازى السائل الوقود وتنكات المياة تنكات وتصنيع والسياحة والمقاوالت الزراعية للخدمات

)  بأنواعها معدنية وتيلة مطحون معدنى لوف وتصنيع المعدنى اللوف وتصنيع والمسمار الرباط سلك وتصنيع الثابتة

 وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ، الحديد وتجارة(  معرجة سلك شرائح

 بسيطة توصية:  التأشير

 يعدل  بسيطة توصية ،(  امين جوزيف وهالة بشارة صداق روميل)  الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  10

 ادوات وتصنيع ومستلزمات الزراعى للتصنيع االالت وتصنيع الزراعية االالت تصنيع -1/  بجعله الشركة غرض

(  كرفانات)  المتحركة واالكشاك البطىء للنقل الزراعية لالغراض والمقطورات والبيئة المدن بنظافة الخاصة النظافة

 العربات على المحمول والغازى السائل الوقود وتنكات المياة تنكات وتصنيع والسياحة والمقاوالت الزراعية للخدمات

)  بأنواعها معدنية وتيلة مطحون معدنى لوف وتصنيع المعدنى اللوف وتصنيع والمسمار الرباط سلك وتصنيع الثابتة

 وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ، الحديد وتجارة(  معرجة سلك شرائح

 بسيطة توصية:  التأشير

 غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشركاة السباعى الوهاب عبد حامد الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  11

 النظافة ادوات وتصنيع ومستلزمات الزراعى للتصنيع االالت وتصنيع الزراعية االالت تصنيع -1/  بجعله الشركة

 للخدمات(  كرفانات)  المتحركة واالكشاك البطىء للنقل الزراعية لالغراض والمقطورات والبيئة دنالم بنظافة الخاصة

 الثابتة العربات على المحمول والغازى السائل الوقود وتنكات المياة تنكات وتصنيع والسياحة والمقاوالت الزراعية

 سلك شرائح)  بأنواعها معدنية وتيلة مطحون معدنى لوف وتصنيع المعدنى اللوف وتصنيع والمسمار الرباط سلك وتصنيع

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ، الحديد وتجارة(  معرجة

 بسيطة توصية

  بسيطة توصية ، وشركائها راضى نجاح شيرين الزراعية واالالت المتطورة والصناعات المعادن لتشكيل العالمية -  12

 ادوات وتصنيع ومستلزمات الزراعى للتصنيع االالت وتصنيع الزراعية االالت تصنيع -1/  بجعله الشركة غرض يعدل

(  كرفانات)  المتحركة واالكشاك البطىء للنقل الزراعية لالغراض والمقطورات والبيئة المدن بنظافة الخاصة النظافة

 العربات على المحمول والغازى السائل الوقود وتنكات المياة تنكات وتصنيع والسياحة والمقاوالت الزراعية للخدمات

)  بأنواعها معدنية وتيلة مطحون معدنى لوف وتصنيع المعدنى اللوف وتصنيع والمسمار الرباط سلك وتصنيع الثابتة

 وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ، الحديد وتجارة(  معرجة سلك شرائح

 بسيطة توصية:  التأشير

 غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشريكتها راضى نجاح شيرين الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  13

 النظافة ادوات وتصنيع ومستلزمات الزراعى للتصنيع االالت وتصنيع الزراعية االالت تصنيع -1/  بجعله الشركة



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 للخدمات(  كرفانات)  المتحركة واالكشاك البطىء للنقل الزراعية لالغراض والمقطورات بيئةوال المدن بنظافة الخاصة

 الثابتة العربات على المحمول والغازى السائل الوقود وتنكات المياة تنكات وتصنيع والسياحة والمقاوالت الزراعية

 سلك شرائح)  بأنواعها معدنية وتيلة مطحون معدنى لوف وتصنيع المعدنى اللوف وتصنيع والمسمار الرباط سلك وتصنيع

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ، الحديد وتجارة(  معرجة

 بسيطة توصية

 يخص فيما  تضامن شركة ، الزراعيه واالالت المتطورة للصناعات يوميد - وشريكه الميرى لبيب فاروق سامى -  14

 سبق  ،. النشاط لمزاولة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى العموميه التوريدات -2 النشاط ممارسة

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها

 فيما  تضامن شركة ،(  فرج توفيق واليشع بشارة صداق روميل)  الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  15

  ،. النشاط لمزاولة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى العموميه التوريدات -2 النشاط ممارسة يخص

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق

 فيما  تضامن شركة ،(  امين جوزيف وهالة بشارة صداق روميل)  الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  16

  ،. النشاط لمزاولة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى العموميه التوريدات -2 النشاط ممارسة يخص

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق

 يخص فيما  تضامن شركة ، وشركاة السباعى الوهاب عبد حامد الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  17

 سبق  ،. النشاط لمزاولة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى العموميه التوريدات -2 النشاط ممارسة

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها

  تضامن شركة ، وشركائها راضى نجاح شيرين الزراعية واالالت المتطورة والصناعات المعادن لتشكيل العالمية -  18

. النشاط لمزاولة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى العموميه التوريدات -2 النشاط ممارسة يخص فيما

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ،

 ممارسة يخص فيما  تضامن شركة ، وشريكتها راضى نجاح شيرين الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  19

   برقم قيدها سبق  ،. النشاط لمزاولة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى العموميه التوريدات -2 النشاط

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530

 يخص فيما  بسيطة توصية ، الزراعيه واالالت المتطورة للصناعات يوميد - وشريكه الميرى لبيب فاروق سامى -  20

 سبق  ،. النشاط لمزاولة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى العموميه التوريدات -2 النشاط ممارسة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها

 فيما  بسيطة توصية ،(  فرج توفيق واليشع بشارة صداق روميل)  الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  21

  ،. النشاط لمزاولة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى العموميه التوريدات -2 النشاط ممارسة يخص

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق

 فيما  بسيطة توصية ،(  امين جوزيف وهالة بشارة صداق روميل)  الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  22

  ،. النشاط لمزاولة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى العموميه التوريدات -2 النشاط ممارسة يخص

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق

 يخص فيما  بسيطة توصية ، وشركاة السباعى الوهاب عبد حامد زراعيةال واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  23

 سبق  ،. النشاط لمزاولة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى العموميه التوريدات -2 النشاط ممارسة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها

  بسيطة توصية ، وشركائها راضى نجاح شيرين الزراعية واالالت المتطورة والصناعات المعادن لتشكيل العالمية -  24

. النشاط لمزاولة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى العموميه التوريدات -2 النشاط ممارسة يخص فيما

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها سبق  ،

 يخص فيما  بسيطة توصية ، وشريكتها راضى نجاح شيرين الزراعية واالالت المتطورة للصناعات يوميد -  25

 سبق  ،. النشاط لمزاولة الالزمه التراخيص كافة على الحصول الشركه وعلى العموميه التوريدات -2 النشاط ممارسة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210113 تاريخ وفي 73530   برقم قيدها

 البور االراضى استصالح -1/  بجعله النشاط نوع يعدل  بسيطة توصية ، وشريكها الحميد عبد جالل هناء شركة -  26

( ب. )لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز  استصالح( أ: ) أحداهما أو والصحراوية

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

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



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العقاري االستثمار -2.  2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة  350 رقم الوزراء

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 5978   برقم قيدها سبق  ، والمجتمعات  بالمدن

 بسيطة

 االراضى استصالح -1/  بجعله النشاط نوع يعدل  بسيطة توصية ، وشركائها بدر عبدالحميد جالل هناء شركة -  27

( ب. )لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز  استصالح( أ: ) أحداهما أو والصحراوية البور

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

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

 العقاري االستثمار -2.  2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة  350 رقم الوزراء

 توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 5978   برقم قيدها سبق  ، والمجتمعات  بالمدن

 بسيطة

 -1/  بجعله النشاط نوع يعدل  بسيطة توصية ،   وشريكها عبدالحميد جالل هناء شركة/ بجعله الشركة اسم يعدل -  28

 تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز  استصالح( أ: ) أحداهما أو والصحراوية البور االراضى استصالح

 مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط . المستصلحة األراضي استزراع( ب. )لالستزراع قابلة

 الصادر المناطق عدا فيما.الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق  تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض

 االستثمار -2.  2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة  350 رقم الوزراء رئيس قرار بها

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 5978   برقم قيدها سبق  ، والمجتمعات  بالمدن العقاري

 بسيطة توصية

 الوا خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية  بسيطة توصية ، وشريكها الحميد عبد جالل هناء شركة -  29

 خدمية من بها المرتبطة او المكمله واالنشطة نجوم ثالث عن يقل ال بمستوى الثابتة  الفنادق وتشغيل اقامة - 3.  القديم دي

 - 5.  طبية او عالجية انشطة من تضمة وما عامة مستشفى وتشغيل اقامة - 4.  وثقافية وتجارية  ورياضية وترفهية

 سجل  شأن فى 1982 لسنة121 رقم القانون مراعاة مع التصدير - 6.  الطبية المحاليل لتصنيع مصنع وتشغيل  اقامة

 وفي 5978   برقم قيدها سبق  ، انواع جميع توزيع -8.  الطبيه والمستلزمات الكمامات النتاج مصنع -7.  المستوردين

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ

 خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية  بسيطة وصيةت ، وشركائها بدر عبدالحميد جالل هناء شركة -  30

 من بها المرتبطة او المكمله واالنشطة نجوم ثالث عن يقل ال بمستوى الثابتة  الفنادق وتشغيل اقامة - 3.  القديم دي الوا

 5.  طبية او عالجية انشطة من تضمة وما عامة مستشفى وتشغيل اقامة - 4.  وثقافية وتجارية  ورياضية وترفهية خدمية

 سجل  شأن فى 1982 لسنة121 رقم القانون مراعاة مع التصدير - 6.  الطبية المحاليل لتصنيع مصنع وتشغيل  اقامة -

 وفي 5978   برقم قيدها سبق  ، انواع جميع توزيع -8.  الطبيه والمستلزمات الكمامات النتاج مصنع -7.  المستوردين

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ

 والمناطق الجديدة العمرانية  بسيطة توصية ،   وشريكها عبدالحميد جالل هناء شركة/ بجعله الشركة اسم يعدل -  31

 المكمله واالنشطة نجوم ثالث عن يقل ال بمستوى الثابتة  الفنادق وتشغيل اقامة - 3.  القديم دي الوا خارج والمناطق النائية

 انشطة من تضمة وما عامة مستشفى وتشغيل اقامة - 4.  وثقافية وتجارية  ورياضية وترفهية خدمية من بها المرتبطة او

 لسنة121 رقم القانون مراعاة مع التصدير - 6.  الطبية المحاليل لتصنيع مصنع وتشغيل  اقامة - 5.  طبية او عالجية

 سبق  ، انواع جميع توزيع -8.  الطبيه والمستلزمات الكمامات النتاج مصنع -7.  المستوردين سجل  شأن فى 1982

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 5978   برقم قيدها

. بأنواعها الطبيه والمستلزمات بأنواعها الطبيه المحاليل  بسيطة توصية ، وشريكها الحميد عبد جالل هناء شركة -  32

 أحكام مراعاة مع.  حده على نشاط لكل مستقل مالي ومركز  مستقلة حسابات بأفراد االلتزام مع.  العموميه التوريدات -9

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 5978   برقم قيدها

 الطبيه والمستلزمات بأنواعها الطبيه المحاليل  بسيطة توصية ، وشركائها بدر عبدالحميد جالل هناء شركة -  33

 مع.  حده على نشاط لكل مستقل مالي ومركز  مستقلة حسابات بأفراد االلتزام مع.  العموميه التوريدات -9. بأنواعها

 لمباشرة مة الالز التراخيص كافة على الحصول الشركة  وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 5978   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها

 بأنواعها الطبيه المحاليل  بسيطة توصية ،   وشريكها عبدالحميد جالل هناء شركة/ بجعله الشركة اسم يعدل -  34

 نشاط لكل مستقل مالي ومركز  مستقلة حسابات بأفراد االلتزام مع.  العموميه التوريدات -9. بأنواعها الطبيه والمستلزمات



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 مة الالز التراخيص كافة على الحصول الشركة  وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  حده على

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210121 تاريخ وفي 5978   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة

%  72 الدقيق واستخراج الغالل لطحن مطحن وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشريكه يوسف عبدالعال يوسف -  35

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع خشنه ذره زوائد وطحن

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تضامن شركة:  التأشير

%  72 الدقيق واستخراج الغالل لطحن مطحن وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشريكة فرغلى الرازق عبد محمد -  36

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع خشنه ذره زوائد وطحن

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تضامن شركة:  التأشير

%  72 الدقيق واستخراج الغالل لطحن مطحن وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشريكة يوسف العال عبد يوسف -  37

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع خشنه ذره زوائد وطحن

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تضامن شركة:  التأشير

 72 الدقيق واستخراج الغالل لطحن مطحن وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشركاه يوسف العال عبد يوسف شركة -  38

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع خشنه ذره زوائد وطحن% 

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تضامن شركة:  التأشير

%  72 الدقيق واستخراج الغالل لطحن مطحن وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشريكه يوسف عبدالعال يوسف -  39

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح انينالقو احكام مراعاة مع خشنه ذره زوائد وطحن

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 بسيطة توصية:  التأشير

%  72 الدقيق واستخراج الغالل لطحن مطحن وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشريكة فرغلى الرازق عبد محمد -  40

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع خشنه ذره زوائد وطحن

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 بسيطة توصية:  التأشير

%  72 الدقيق واستخراج الغالل لطحن مطحن وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشريكة يوسف العال عبد يوسف -  41

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع خشنه ذره زوائد وطحن

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 بسيطة توصية:  التأشير

 الدقيق واستخراج الغالل لطحن مطحن وتشغيل اقامه  بسيطة توصية ، وشركاه يوسف العال عبد يوسف شركة -  42

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع خشنه ذره زوائد وطحن%  72

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 بسيطة توصية:  التأشير

%  72 الدقيق واستخراج الغالل لطحن مطحن وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشريكه يوسف عبدالعال يوسف -  43

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع خشنه ذره زوائد وطحن

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تضامن شركة:  التأشير

%  72 الدقيق واستخراج الغالل لطحن مطحن وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشريكة فرغلى الرازق عبد محمد -  44

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع خشنه ذره زوائد وطحن

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تضامن شركة:  التأشير

%  72 الدقيق واستخراج الغالل لطحن مطحن وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشريكة يوسف العال عبد يوسف -  45

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع خشنه ذره زوائد وطحن

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تضامن شركة:  التأشير



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 72 الدقيق واستخراج الغالل لطحن مطحن وتشغيل اقامه  تضامن شركة ، وشركاه يوسف العال عبد يوسف شركة -  46

 كافة لىع الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع خشنه ذره زوائد وطحن% 

 وصف,  النشاط تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 تضامن شركة:  التأشير

 -1/ بجعله النشاط يعدل  بسيطة توصية ، وشريكه على مصطفى محمد محمود شركة/  بجعله الشركة اسم يعدل -  47

 االلتزام مع.  العموميه التوريدات -2.  والدواجن اللحوم ومصنعات والدواجن اللحوم وتجهيز لذبح مجزر وتشغيل اقامة

 تاريخ وفي 71744   برقم قيدها سبق  ،.  حده على نشاط لكل مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127

 -1/ بجعله النشاط يعدل  بسيطة توصية ،(  وشريكية احمد مبارك محمود)  الدواجن لحوم وتجهيز لذبح الصفا -  48

 االلتزام مع.  العموميه التوريدات -2.  والدواجن اللحوم ومصنعات والدواجن اللحوم وتجهيز لذبح مجزر وتشغيل اقامة

 تاريخ وفي 71744   برقم قيدها سبق  ،.  حده على نشاط لكل مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127

/ بجعله النشاط يعدل  بسيطة توصية ،(  وشركاه حشيش ابو مشرف)  اللحوم وتصنيع وتجهيز لذبح اسيوط شركة -  49

 مع.  العموميه التوريدات -2.  والدواجن اللحوم ومصنعات والدواجن اللحوم وتجهيز لذبح مجزر وتشغيل اقامة -1

 تاريخ وفي 71744   برقم قيدها سبق  ،.  حده على نشاط لكل مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127

 يعدل  بسيطة توصية ،(  وشركاه يس صموئيل لطفى)  والدواجن اللحوم وتصنيع وتجهيز لذبح االمير شركة -  50

 التوريدات -2.  والدواجن اللحوم ومصنعات والدواجن اللحوم وتجهيز لذبح مجزر وتشغيل اقامة -1/ بجعله النشاط

 71744   برقم قيدها سبق  ،.  حده على نشاط لكل مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بافراد االلتزام مع.  العموميه

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210127 تاريخ وفي

 االكياس النتاج مصنع وتشغيل اقامة/   بجعلة الشركة غرض يعدل  تضامن شركة ، وشركاه خله مسعد خله شركة -  51

 بكافة البالستيك روالت وطباعة البالستيكية والمنتجات العبوات وجميع البالستيك من المنسوجة واالجولة البالستيك

 المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم القانون احكام مراعاة مع)  والتصدير االستيراد - 2 واشكالها انواعها

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 30   برقم قيدها سبق  ، نشاطها

 النتاج مصنع وتشغيل اقامة/   بجعلة الشركة غرض يعدل  تضامن شركة ، تضامن شركة وشريكة خله مسعد خله -  52

 البالستيك روالت وطباعة البالستيكية والمنتجات العبوات وجميع البالستيك من المنسوجة واالجولة البالستيك االكياس

 سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم القانون احكام مراعاة مع)  والتصدير االستيراد - 2 واشكالها انواعها بكافة

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المستوردين

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 30   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة

 االكياس النتاج مصنع وتشغيل اقامة/   بجعلة الشركة غرض يعدل  تضامن شركة ، وشركاه خله مسعد خله -  53

 بكافة البالستيك روالت وطباعة البالستيكية والمنتجات العبوات وجميع البالستيك من المنسوجة واالجولة البالستيك

 المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم القانون احكام مراعاة مع)  والتصدير االستيراد - 2 واشكالها انواعها

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 30   برقم قيدها سبق  ، نشاطها

 االكياس النتاج مصنع وتشغيل اقامة/   بجعلة الشركة غرض يعدل  تضامن شركة ، وشريكيه مسعد خله صابر -  54

 بكافة البالستيك روالت وطباعة البالستيكية والمنتجات العبوات وجميع البالستيك من المنسوجة واالجولة البالستيك

 المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم القانون احكام مراعاة مع)  والتصدير االستيراد - 2 واشكالها انواعها

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

 تضامن شركة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 30   برقم قيدها سبق  ، نشاطها

 النتاج مصنع وتشغيل اقامة/   بجعلة الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشركاه خله مسعد خله شركة -  55

 البالستيك روالت وطباعة البالستيكية والمنتجات العبوات وجميع البالستيك من المنسوجة واالجولة البالستيك االكياس

 سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم القانون احكام مراعاة مع)  والتصدير االستيراد - 2 واشكالها انواعها بكافة

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المستوردين

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 30   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 النتاج مصنع وتشغيل اقامة/   بجعلة الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، تضامن شركة وشريكة خله مسعد خله -  56

 البالستيك روالت وطباعة البالستيكية والمنتجات العبوات وجميع البالستيك من المنسوجة واالجولة البالستيك االكياس

 سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم القانون احكام مراعاة مع)  والتصدير االستيراد - 2 واشكالها انواعها بكافة

 الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع المستوردين

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 30   برقم قيدها سبق  ، نشاطها لمباشرة

 االكياس النتاج مصنع وتشغيل اقامة/   بجعلة الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشركاه خله مسعد خله -  57

 بكافة البالستيك روالت وطباعة البالستيكية والمنتجات العبوات وجميع البالستيك من المنسوجة واالجولة البالستيك

 المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم القانون احكام مراعاة مع)  والتصدير االستيراد - 2 واشكالها انواعها

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 30   برقم قيدها سبق  ، نشاطها

 االكياس النتاج مصنع وتشغيل اقامة/   بجعلة الشركة غرض يعدل  بسيطة توصية ، وشريكيه مسعد خله صابر -  58

 بكافة البالستيك روالت وطباعة البالستيكية والمنتجات العبوات وجميع البالستيك من المنسوجة واالجولة البالستيك

 المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 رقم القانون احكام مراعاة مع)  والتصدير االستيراد - 2 واشكالها انواعها

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

 بسيطة توصية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20210131 تاريخ وفي 30   برقم قيدها سبق  ، نشاطها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 65588   برقم قيدها سبق ، وشركاة حسين هاشم حسن الفتاح عبد(  بيراميدز ثرى)  الثالثة االهرامات -  1

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20210103

 65588   برقم قيدها سبق ،(  وشركاة شلتوت محمد جابر احمد محمد)  بيراميدز ثرى الثالثة االهرامات شركة -  2

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20210103 تاريخ وفي

 تم20210103 تاريخ وفي 65588   برقم قيدها سبق ، وشركاه حامد محمد حسن الغيط ابو لالعالف الجوهرة -  3

 تضامن شركة: التأشير وصف,   القانونى الكيان تعديل

 وصف,   القانونى الكيان تعديل تم20210103 تاريخ وفي 65588   برقم قيدها سبق ، وشريكه حنا فاروق نبيل -  4

 تضامن شركة: التأشير

,   القانونى الكيان تعديل تم20210103 تاريخ وفي 65588   برقم قيدها سبق ، وشريكيه حنين حنا فاروق منير -  5

 تضامن شركة: التأشير وصف

,   القانونى الكيان تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق ، وشريكه يوسف عبدالعال يوسف -  6

 تضامن شركة: التأشير وصف

,   القانونى الكيان تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق ، وشريكة فرغلى الرازق عبد محمد -  7

 تضامن شركة: التأشير وصف

,   القانونى الكيان تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق ، وشريكة يوسف العال عبد يوسف -  8

 تضامن شركة: التأشير وصف

  القانونى الكيان تعديل تم20210125 تاريخ وفي 1334   برقم قيدها سبق ، وشركاه يوسف العال عبد يوسف شركة -  9

 تضامن شركة: التأشير وصف, 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 عاطف ايمن: الى 991 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210103:  تاريخ فى  ،  -  1

 وشركاه عباس

 فاروق منير: الى 65588 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210103:  تاريخ فى  ،  -  2

 وشريكيه حنين حنا

 فاروق منير: الى 65588 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210103:  تاريخ فى  ،  -  3

 وشريكيه حنين حنا

 عبد شركة: الى 71349 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210114:  تاريخ فى  ،  -  4

 وشريكة حنا لمالك عبد بخيت المالك

 عبد شركة: الى 71349 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210114:  تاريخ فى  ،  -  5

 وشريكة حنا لمالك عبد بخيت المالك

 عبد شركة: الى 71349 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210114:  تاريخ فى  ،  -  6

 وشريكة حنا لمالك عبد بخيت المالك

 عبد شركة: الى 71349 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210114:  تاريخ فى  ،  -  7

 وشريكة حنا لمالك عبد بخيت المالك

 محمود شركة: الى 8201 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210117:  تاريخ فى  ،  -  8

 وشركاه محمد امجد

 اسم يعدل: الى 57949 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210120:  تاريخ فى  ،  -  9

 وشركائها محمود حنفى محمد سمر شركة بجعله الشركة

 يوسف: الى 1334 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210125:  تاريخ فى  ،  -  10

 وشريكه يوسف عبدالعال

 يوسف: الى 1334 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210125:  تاريخ فى  ،  -  11

 وشريكه يوسف عبدالعال

 يوسف: الى 1334 برقم مقيدةال الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210125:  تاريخ فى  ،  -  12

 وشريكه يوسف عبدالعال

 اسم يعدل: الى 71744 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210127:  تاريخ فى  ،  -  13

 وشريكه على مصطفى محمد محمود شركة/  بجعله الشركة

 عاطف: الى 77326 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210131:  تاريخ فى  ،  -  14

 وشريكيه جندي عزيز ضيف

 عاطف: الى 77326 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  بسيطة توصية  20210131:  تاريخ فى  ،  -  15

 وشريكيه جندي عزيز ضيف

 عاطف: الى 77326 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  تضامن شركة  20210131:  تاريخ فى  ،  -  16

 وشريكيه جندي عزيز ضيف

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بين من العامه الجمعيه تعينهم مديرون او مدير الشركه ادارة يتولى  مدير  محدودة مسئولية ذات  محمد حسن قاسم -  1

 السلطات له وتخول المديرين من مجلس تعين ان للشركه العامه للجمعيه يكون المديرون تعدد واذا غيرهم من او الشركاء

 محمد حسن قاسم/  السيد - 1:  الشركاء عين الذكر سالفة التعيين طريقة من واستثناء منها قرار بموجب والصالحيات

 العقارى لالستثمار هاوس ديرا/  شركة - 3 مدير الصفه عبدالرحمن عبدالشافى هشام/  السيد - 2 مدير الصفه حسن

   برقم    20210103:  تاريخ ، قانونا يمثلها ومن المشروعات الدارة صحبة/  شركة - 4 قانونا يمثلها ومن والمقاوالت

9264 

 الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  حناوى عباس عاطف ايمن -  2

 امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق وله منفردا حناوى عباس عاطف ايمن المتضامن للشريك الرسميه

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

 والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من الصور بكافة والمصارف



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ ، الشركه باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 991   برقم    20210103: 

 الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  سيف فهيم عبده رامز -  3

 جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق وله منفردا حناوى عباس عاطف ايمن المتضامن للشريك

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

 والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من الصور بكافة والمصارف

 تاريخ ، الشركه باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 991   برقم    20210103: 

 الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  بخيت عياد سمعان شنوده -  4

 امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق وله منفردا حناوى عباس عاطف ايمن المتضامن للشريك الرسميه

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

 والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من الصور بكافة والمصارف

 تاريخ ، الشركه باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 991   برقم    20210103: 

 الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  حناوى عباس عاطف ايمن -  5

 امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق وله منفردا حناوى عباس عاطف ايمن المتضامن للشريك الرسميه

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

 والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من الصور بكافة والمصارف

 تاريخ ، الشركه باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 991   برقم    20210103: 

 الرسميه الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  سيف فهيم عبده رامز -  6

 جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق وله منفردا حناوى عباس عاطف ايمن المتضامن للشريك

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

 والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من الصور بكافة والمصارف

 تاريخ ، الشركه باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام

 991   برقم    20210103: 

 الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  بخيت عياد سمعان شنوده -  7

 امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق وله منفردا حناوى عباس عاطف ايمن المتضامن للشريك الرسميه
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 و وايداع سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و فروعها بكافة  الصناعية التنمية هيئة مع التعامل كذلك

 التعامل صور كافة و والرهن االقتراض وحق  الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلق فتح و الشيكات على التوقيع

 باالفراج التوقيع حق له كذلك و لمصلحتها و  اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

:  تاريخ ، الممتلكات و لالصول والشراء البيع عقود التوقيع حق له كذلك و بالبنك المودع الشركة مال راس وسحب

 69613   برقم    20210106

 بكافة الخاص القطاع و االعمال وقطاع العام  الخبرة ذوى من مجلس عضو  بسيطة توصية  زكى احمد حازم -  157

 سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و فروعها بكافة  الصناعية التنمية هيئة مع التعامل كذلك و اشكالهم

 صور كافة و والرهن االقتراض وحق  الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلق فتح و الشيكات على التوقيع و وايداع

 التوقيع حق له كذلك و لمصلحتها و  اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ، الممتلكات و لالصول والشراء البيع عقود التوقيع حق له كذلك و بالبنك المودع الشركة مال راس وسحب باالفراج

 69613   برقم    20210106:  تاريخ

 بكافة الخاص القطاع و االعمال وقطاع العام  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حسن احمد  عاطف -  158

 سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و فروعها بكافة  الصناعية التنمية هيئة مع التعامل كذلك و اشكالهم

 صور كافة و والرهن االقتراض وحق  الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلق فتح و الشيكات على التوقيع و وايداع

 التوقيع حق له كذلك و لمصلحتها و  اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 ، الممتلكات و لالصول والشراء البيع عقود التوقيع حق له كذلك و بالبنك المودع الشركة مال راس وسحب باالفراج

 69613   برقم    20210106:  تاريخ

 و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال وقطاع العام  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن احمد فرج -  159

 و وايداع سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و فروعها بكافة  الصناعية التنمية هيئة مع التعامل كذلك

 التعامل صور كافة و والرهن االقتراض وحق  الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلق فتح و الشيكات على التوقيع

 باالفراج التوقيع حق له كذلك و لمصلحتها و  اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

:  تاريخ ، الممتلكات و لالصول والشراء البيع عقود التوقيع حق له كذلك و بالبنك المودع الشركة مال راس وسحب

 69613   برقم    20210106

 القطاع و االعمال وقطاع العام  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عيسى رفعت محمد -  160

 و البنوك جميع مع التعامل كذلك و فروعها بكافة  الصناعية التنمية هيئة مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص

 االقتراض وحق  الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلق فتح و الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من المصارف

 و لمصلحتها و  اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة و والرهن

 والشراء البيع عقود التوقيع حق له كذلك و بالبنك المودع الشركة مال راس وسحب باالفراج التوقيع حق له كذلك

 69613   برقم    20210106:  تاريخ ، الممتلكات و لالصول

 بكافة الخاص القطاع و االعمال وقطاع العام  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حسن احمد  عاطف -  161

 سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و فروعها بكافة  الصناعية التنمية هيئة مع التعامل كذلك و اشكالهم

 صور كافة و والرهن االقتراض وحق  الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلق فتح و الشيكات على التوقيع و وايداع

 التوقيع حق له كذلك و لمصلحتها و  اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 ، الممتلكات و لالصول والشراء البيع عقود التوقيع حق له كذلك و بالبنك المودع الشركة مال راس وسحب باالفراج

 69613   برقم    20210106:  تاريخ

 و اشكالهم بكافة الخاص القطاع و االعمال وقطاع العام  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن احمد فرج -  162

 و وايداع سحب من المصارف و البنوك جميع مع التعامل كذلك و فروعها بكافة  الصناعية التنمية هيئة مع التعامل كذلك

 التعامل صور كافة و والرهن االقتراض وحق  الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلق فتح و الشيكات على التوقيع

 باالفراج التوقيع حق له كذلك و لمصلحتها و  اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع

:  تاريخ ، الممتلكات و لالصول والشراء البيع عقود التوقيع حق له كذلك و بالبنك المودع الشركة مال راس وسحب

 69613   برقم    20210106

 القطاع و االعمال وقطاع العام  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عيسى رفعت محمد -  163

 و البنوك جميع مع التعامل كذلك و فروعها بكافة  الصناعية التنمية هيئة مع التعامل كذلك و اشكالهم بكافة الخاص

 االقتراض وحق  الضمان خطابات واصدار الحسابات وغلق فتح و الشيكات على التوقيع و وايداع سحب من المصارف

 و لمصلحتها و  اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور كافة و والرهن

 والشراء البيع عقود التوقيع حق له كذلك و بالبنك المودع الشركة مال راس وسحب باالفراج التوقيع حق له كذلك

 69613   برقم    20210106:  تاريخ ، الممتلكات و لالصول

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  حسن احمد  عاطف -  164

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 وله  الشركة لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  حسن احمد فرج -  165

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع

 69613   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 باسم والسيارات واالراضى العقارية  الخبرة ذوى من مجلس عضو  بسيطة توصية  ابراهيم عيسى رفعت محمد -  166

 ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة لصالح و

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة يعوب وتحويل وتوقيع المبالغ

    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 69613   برقم

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  حسن احمد  عاطف -  167

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 وله  الشركة لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  حسن احمد فرج -  168

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع

 69613   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل

 باسم والسيارات واالراضى العقارية  الخبرة ذوى من مجلس عضو  بسيطة توصية  ابراهيم عيسى رفعت محمد -  169

 ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة لصالح و

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 69613   برقم

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  زكى احمد حازم -  170

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن احمد عاطف عالء -  171

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  زكى احمد حازم -  172

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن احمد عاطف عالء -  173

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  زكى احمد حازم -  174

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن احمد عاطف عالء -  175

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 باسم والسيارات واالراضى العقارية  الخبرة ذوى من مجلس عضو  بسيطة توصية  ابراهيم عيسى رفعت محمد -  176

 ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة لصالح و

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة امالتبمع

 69613   برقم

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسن احمد عاطف عالء -  177

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  الخبرة ذوى من مجلس عضو  بسيطة توصية  زكى احمد حازم -  178

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسن احمد عاطف عالء -  179

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  الخبرة ذوى من مجلس عضو  بسيطة توصية  زكى احمد حازم -  180

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس عضو  بسيطة توصية  حسن احمد عاطف عالء -  181

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حسن احمد  عاطف -  182

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

  الشركة لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن احمد فرج -  183

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله

 الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل

 69613   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد

 باسم والسيارات واالراضى العقارية  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عيسى رفعت محمد -  184

 ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة لصالح و

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 69613   برقم

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس نائب  بسيطة توصية  حسن احمد  عاطف -  185

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 وله  الشركة لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس  بسيطة توصية  حسن احمد فرج -  186

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق

 او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع

 69613   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  الخبرة ذوى من مجلس عضو  بسيطة توصية  زكى احمد حازم -  187

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حسن احمد  عاطف -  188

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

  الشركة لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن احمد فرج -  189

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله

 الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل

 69613   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد

 باسم والسيارات واالراضى العقارية  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عيسى رفعت محمد -  190

 ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة لصالح و

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 69613   برقم

 لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس نائب  مساهمة شركة  حسن احمد  عاطف -  191

 المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة

 بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع

   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة

69613 

  الشركة لصالح و باسم والسيارات واالراضى العقارية  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  حسن احمد فرج -  192

 وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله

 الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل

 69613   برقم    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد

 باسم والسيارات واالراضى العقارية  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  ابراهيم عيسى رفعت محمد -  193

 ودفع قبض حق  وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة وكالء و مستخدمى وعزل تعيين فى الحق وله  الشركة لصالح و

 تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

    20210106:  تاريخ ، 0 بعضه أو كله ذلك في الغير توكيل في الحق له أن كما - باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 69613   برقم

 العامة الجمعية اجتماع محضر على بناء  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  بشاى نظير سامى وسيم -  194

 ذوى من اعضاء تعيين تم 2021/ 1/ 11 فى لالستثمار العامة الهيئة من والمعتمد 2020/ 12/ 30 فى المنعقده العادية



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20210112:  تاريخ ، باجر للشركة مديرا من بدال للشركة مسئول مدير ميخائيل اسحق كميل بيتر السيد وتعيين الخبره،

 8990   برقم

 اجتماع محضر على بناء  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  هللا جاب ينى رفعت مدحت -  195

 تعيين تم 2021/ 1/ 11 فى لالستثمار العامة الهيئة من والمعتمد 2020/ 12/ 30 فى المنعقده العادية العامة الجمعية

 ، باجر للشركة مديرا من بدال للشركة مسئول مدير ميخائيل اسحق كميل بيتر السيد وتعيين الخبره، ذوى من اعضاء

 8990   برقم    20210112:  تاريخ

 الجمعية اجتماع محضر على بناء  الخبرة ذوى من مجلس عضو  مساهمة شركة  زكرى سيفين ايوب امجد -  196

 من اعضاء تعيين تم 2021/ 1/ 11 فى لالستثمار العامة الهيئة من والمعتمد 2020/ 12/ 30 فى المنعقده العادية العامة

:  تاريخ ، باجر للشركة مديرا من بدال للشركة مسئول مدير ميخائيل اسحق كميل بيتر السيد وتعيين الخبره، ذوى

 8990   برقم    20210112

 والتوقيع االدارة حق يكون بجعله االدارة بند يعدل  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان حسان كامل فوزى -  197

 فوزى/ السيد المتضامن للشريك المصرية البنوك من والرهن واالقتراض التعامل وحق الرسميه الجهات امام والمسئولية

 77087   برقم    20210113:  تاريخ ،.  منفرداا  سليمان حسان كامل

 والتوقيع االدارة حق يكون بجعله االدارة بند يعدل  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان حسان كامل فوزى -  198

 فوزى/ السيد المتضامن للشريك المصرية البنوك من والرهن واالقتراض التعامل وحق الرسميه الجهات امام والمسئولية

 77087   برقم    20210113:  تاريخ ،.  منفرداا  سليمان حسان كامل

 والتوقيع االدارة حق يكون بجعله االدارة بند يعدل  شريك و مدير  تضامن شركة  سليمان حسان كامل فوزى -  199

 فوزى/ السيد المتضامن للشريك المصرية البنوك من والرهن واالقتراض التعامل وحق الرسميه الجهات امام والمسئولية

 77087   برقم    20210113:  تاريخ ،.  منفرداا  سليمان حسان كامل

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة ةحق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  200

 الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا حنا المالك عبد بخيت المالك عبد/  المتضامن االول للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من التعامل صور بكافة والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 ، بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود وابرام والرهن البنوك من واالستدانة االقتراض وحق الضمان

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة ةحق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  201

 الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا حنا المالك عبد بخيت المالك عبد/  المتضامن االول للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من التعامل صور بكافة والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 ، بمعامالت تتعلق التى والصفقات طاتوالمشار العقود وابرام والرهن البنوك من واالستدانة االقتراض وحق الضمان

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة ةحق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  202

 الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا حنا المالك عبد بخيت المالك عبد/  المتضامن االول للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من التعامل صور بكافة والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 ، بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود وابرام والرهن البنوك من واالستدانة االقتراض وحق الضمان

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة ةحق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  203

 الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا حنا المالك عبد بخيت المالك عبد/  المتضامن االول للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن

 وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من التعامل صور بكافة والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 ، بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود وابرام والرهن البنوك من واالستدانة االقتراض وحق الضمان

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة ةحق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  204

 الشركة باسم التعامل فى الحق وله منفردا حنا المالك عبد بخيت المالك عبد/  المتضامن االول للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع حكومية والغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من التعامل صور بكافة والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 ، بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود وابرام والرهن البنوك من واالستدانة االقتراض وحق الضمان

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة ةحق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  205
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 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  228

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  229

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 الشركة باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  تضامن شركة  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  230

:  تاريخ ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن

 71349   برقم    20210114



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشركة باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  تضامن شركة  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  231

:  تاريخ ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن

 71349   برقم    20210114

 الشركة باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  تضامن شركة  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  232

:  تاريخ ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن

 71349   برقم    20210114

 الشركة باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  تضامن شركة  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  233

:  تاريخ ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن

 71349   برقم    20210114

 الشركة باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  تضامن شركة  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  234

:  تاريخ ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن

 71349   برقم    20210114

 الشركة باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  تضامن شركة  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  235

:  تاريخ ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن

 71349   برقم    20210114

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  236

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  237

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  238

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  239

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  240

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  241

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  242

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  243

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  244

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  245

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  246

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركة  شريك و مدير  بسيطة توصية  حنا المالك عبد بخيت المالك عبد -  247

 ، لذلك الالزمة االجراءات كافة وانهاء ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل فى الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 71349   برقم    20210114:  تاريخ

 العامه الجمعية اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الطيبى المعطى عبد السيد مدحت -  248

 التشكيل واعادة سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس مدة تجديد تم 2021/12 فى الهيئة من والمعتمد 2021/1/9 فى العاديه

 محمد/ الدكتور -2( . االدارة مجلس رئيس)  الطيبى عبدالمعطى السيد مدحت/ الدكتور -1:  التالى النحو على ليصبح

 مجلس عضو)  البتيتى عبدالخالق محمد حسين يوسف/ الدكتور -3( . االدارة مجلس عضو) الديب عبدالقادر احمد

 ، المسؤلية و التوقيع و اإلدارة حق يكون:   التالى النحو على لتصبح االدارة مجلس اختصاصات تحديد تم كما -( االدارة

 2616   برقم    20210114:  تاريخ

 العاديه العامه الجمعية اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الديب القادر عبد احمد محمد -  249

 ليصبح التشكيل واعادة سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس مدة تجديد تم 2021/12 فى الهيئة من والمعتمد 2021/1/9 فى

 احمد محمد/ الدكتور -2( . االدارة مجلس رئيس)  الطيبى عبدالمعطى السيد مدحت/ الدكتور -1:  التالى النحو على

 -( االدارة مجلس عضو)  البتيتى عبدالخالق محمد حسين يوسف/ الدكتور -3( . االدارة مجلس عضو) الديب عبدالقادر

:  تاريخ ، المسؤلية و التوقيع و اإلدارة حق يكون:   التالى النحو على لتصبح االدارة مجلس اختصاصات تحديد تم كما

 2616   برقم    20210114

 اجتماع محضر بموجب  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البتيتى حسين عبدالخالق محمد حسين يوسف -  250

 سنوات ثالث لمدة االدارة مجلس مدة تجديد تم 2021/12 فى الهيئة من والمعتمد 2021/1/9 فى العاديه العامه الجمعية

 -2( . االدارة مجلس رئيس)  الطيبى عبدالمعطى السيد مدحت/ الدكتور -1:  التالى النحو على ليصبح التشكيل واعادة

)  البتيتى عبدالخالق محمد حسين يوسف/ الدكتور -3( . االدارة مجلس عضو) الديب عبدالقادر احمد محمد/ الدكتور

 التوقيع و اإلدارة حق يكون:   التالى النحو على لتصبح االدارة مجلس اختصاصات تحديد تم كما -( االدارة مجلس عضو

 2616   برقم    20210114:  تاريخ ، المسؤلية و

 مدحت/  للدكتور الرسمية الجهات أمام  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الطيبى المعطى عبد السيد مدحت -  251

 التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى له و  - منفرداا  - االدارة مجلس رئيس - الطيبى المعطى عبد السيد

 حق - منفرداا  - له و الخاص و العام األعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الهيئات جميع مع باسمها

 الشركة ألغراض و الشركة باسم غيرها و المنقوالت و للعقارات المعاوضة و الرهن و الشراء و البيع عقود على التوقيع

    20210114:  تاريخ ، بكافة الرهن و االقتراض عقود كافة على التوقيع في الحق - منفرداا  - له و العقارى الشهر أمام

 2616   برقم

 السيد مدحت/  للدكتور الرسمية الجهات أمام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الديب القادر عبد احمد محمد -  252

 التعامل و الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى له و  - منفرداا  - االدارة مجلس رئيس - الطيبى المعطى عبد

 حق - منفرداا  - له و الخاص و العام األعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الهيئات جميع مع باسمها

 الشركة ألغراض و الشركة باسم غيرها و المنقوالت و للعقارات المعاوضة و الرهن و الشراء و البيع عقود على التوقيع

    20210114:  تاريخ ، بكافة الرهن و االقتراض عقود كافة على التوقيع في الحق - منفرداا  - له و العقارى الشهر أمام

 2616   برقم

 للدكتور الرسمية الجهات أمام  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البتيتى حسين عبدالخالق محمد حسين يوسف -  253

 الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا فى له و  - منفرداا  - االدارة مجلس رئيس - الطيبى المعطى عبد السيد مدحت/ 

 - له و الخاص و العام األعمال قطاع و العام القطاع و الحكومية غير و الحكومية الهيئات جميع مع باسمها التعامل و

 و الشركة باسم غيرها و المنقوالت و للعقارات المعاوضة و الرهن و الشراء و البيع عقود على التوقيع حق - منفرداا 

 تاريخ ، بكافة الرهن و االقتراض عقود كافة على التوقيع في الحق - منفرداا  - له و العقارى الشهر أمام الشركة ألغراض

 2616   برقم    20210114: 

 من فيها بما الشركة أصول لكافة أنواعها  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  الطيبى المعطى عبد السيد مدحت -  254

 من نوع اى و بذلك الخاصة حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة أمام و للغير او للنفس ذلك و منقول او ثابت

 - له و البنكية المستندية االعتمادات فتح و اإليداع و كالسحب المالية الهيئات و المصارف و البنوك مع المالية المعامالت



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

    20210114:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير او البنوك لصالح ذلك و الغير تفويض او توكيل في الحق - منفرداا 

 2616   برقم

 ثابت من فيها بما الشركة أصول لكافة أنواعها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  الديب القادر عبد احمد محمد -  255

 المعامالت من نوع اى و بذلك الخاصة حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة أمام و للغير او للنفس ذلك و منقول او

 - منفرداا  - له و البنكية المستندية االعتمادات فتح و اإليداع و كالسحب المالية الهيئات و المصارف و البنوك مع المالية

   برقم    20210114:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير او البنوك لصالح ذلك و الغير تفويض او توكيل في الحق

2616 

 الشركة أصول لكافة أنواعها  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  البتيتى حسين عبدالخالق محمد حسين يوسف -  256

 نوع اى و بذلك الخاصة حكومية الغير و الحكومية الجهات كافة أمام و للغير او للنفس ذلك و منقول او ثابت من فيها بما

 و البنكية المستندية االعتمادات فتح و اإليداع و كالسحب المالية الهيئات و المصارف و البنوك مع المالية المعامالت من

:  تاريخ ،. ذكر ما بعض أو كل فى الغير او البنوك لصالح ذلك و الغير تفويض او توكيل في الحق - منفرداا  - له

 2616   برقم    20210114

 معامالت على التوقيع حق يملك  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد عبدالباسط النبى حسب عبدالرحيم -  257

 فى الحق االدارة ولمجلس االدارة مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتوقيع مفوض شخص كل وتعهداتها الشركة

 التوقيع حق مجتمعين او منفردين الشركة عن التوقيع حق ايضا يخولهم وان مفوضين وكالء او مديرين عدة يعين ان

 وله المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس محمد عبدالباسط النبى حسب عبدالرحيم/  السيد االدارة مجلس لرئيس منفردا

 ، الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة وخاصة حكومية والغير الحكومية الجهات كافة امام الشركة وتمثيل التوقيع حق

 1796   برقم    20210114:  تاريخ

 غير المالية الرقابة وهيئة  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد عبدالباسط النبى حسب عبدالرحيم -  258

 التجارية والغرف العقارى والشهر التجارى السجل مصلحة امام وكذلك والعدل والداخلية السياحة ووزارة المصرفية

 جميع امام والتوقيع االجتماعية للتامينات العامة والهيئة المبيعات على الضرائب ومصلحة العامة الضرائب ومصلحة

 واصدار وانشاء الغير وتوكيل الشيكات على والتوقيع وااليداع والسحب الحسابات فتح فى وكذلك والخاصة العامة البنوك

 وحق للسيارات البيع وعقود البيع عقود على التوقيع وحق والرهن االقتراض عقود على التوقيع وحق الضمان خطابات

 1796   برقم    20210114:  تاريخ ، التوقيع

 الثابته لالصول البيع عقود على  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد عبدالباسط النبى حسب عبدالرحيم -  259

 كمال اكرامى/ السيد وتعيين - ذكر ما بعض او كل فى الغير تفويض او وتوكيل الغير كفالة فى الحق له وكذلك والمنقوله

 1796   برقم    20210114:  تاريخ ، والسياحية الفنية الناحية من مسئوال احمد عباس

 اعضاء الساده تفويض على الموافقه تمت  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  بركات سيد يسن عبدالغنى محمد -  260

 ودفع قبض حق ولها الشيكات على والتوقيع الحكوميه والجهات البنوك مع التعامل فى مجتمعين او منفردين االداره مجلس

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

 بعض او كل فى الغير توكيل حق هماول اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق

:  تاريخ ، الحق مجتمعين او منفردين سيد يسن عبدالغنى محمد ولؤى بركات سيد يسن عبدالغنى محمد وللساده ذكر ما

 7930   برقم    20210117

 الضمان وشهادات خطابات اصدار فى  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  بركات سيد يسن عبدالغنى محمد -  261

 او ثابت من فيها بما الشركه اصول لكافة انواعه بكافة والرهن االقتراض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق

 من الشركه اصول ورهن وشراء بيع حق ولهما الحكوميه والجهات البنوك كافة امام ذلك يخص ما على والتوقيع منقول

 او كل فى الغير وتفويض توكيل فى الحق له وكذلك اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل وخالفه ومنقوالت اراضى

 7930   برقم    20210117:  تاريخ ، ذكر ما بعض

 امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  الموجود عبد الوهاب عبد عنتر محمد -  262

 صابر ناصر السيد معتز/  والسيد عبدالموجود عبدالوهاب عنتر محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسميه الجهات

 امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق ولهم مجتمعين او منفردين احمد عبدالعزيز محمد احمد/  والسيد

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

:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع

 2376   برقم    20210117

 امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  الموجود عبد الوهاب عبد عنتر محمد -  263

 صابر ناصر السيد معتز/  والسيد عبدالموجود عبدالوهاب عنتر محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسميه الجهات



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق ولهم مجتمعين او منفردين احمد عبدالعزيز محمد احمد/  والسيد

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

:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع

 2376   برقم    20210117

 امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  الموجود عبد الوهاب عبد عنتر محمد -  264

 صابر ناصر السيد معتز/  والسيد عبدالموجود عبدالوهاب عنتر محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسميه الجهات

 امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق ولهم مجتمعين او منفردين احمد عبدالعزيز محمد احمد/  والسيد

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

:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع

 2376   برقم    20210117

 امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  الموجود عبد الوهاب عبد عنتر محمد -  265

 صابر ناصر السيد معتز/  والسيد عبدالموجود عبدالوهاب عنتر محمد/  السيد وهم المتضامنين للشركاء الرسميه الجهات

 امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى الحق ولهم مجتمعين او منفردين احمد عبدالعزيز محمد احمد/  والسيد

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

:  تاريخ ، ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع

 2376   برقم    20210117

 الشراء عقود على التوقيع حق لخم وكذلك  شريك و مدير  بسيطة توصية  الموجود عبد الوهاب عبد عنتر محمد -  266

 مرتباتهم وتحديد الشركه وكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبيع

 العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 2376   برقم    20210117:  تاريخ ، ذكر ما

 الشراء عقود على التوقيع حق لخم وكذلك  شريك و مدير  بسيطة توصية  الموجود عبد الوهاب عبد عنتر محمد -  267

 مرتباتهم وتحديد الشركه وكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبيع

 العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 2376   برقم    20210117:  تاريخ ، ذكر ما

 الشراء عقود على التوقيع حق لخم وكذلك  شريك و مدير  تضامن شركة  الموجود عبد الوهاب عبد عنتر محمد -  268

 مرتباتهم وتحديد الشركه وكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبيع

 العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 2376   برقم    20210117:  تاريخ ، ذكر ما

 الشراء عقود على التوقيع حق لخم وكذلك  شريك و مدير  تضامن شركة  الموجود عبد الوهاب عبد عنتر محمد -  269

 مرتباتهم وتحديد الشركه وكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولهم العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبيع

 العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم

 بعض او كل فى الغير تفويض او توكيل حق ولهم باالجل او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات

 2376   برقم    20210117:  تاريخ ، ذكر ما

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  المندوه السيد حلمى السيد وليد -  270

 مجتمعين ولهما المندوه السيد حلمى السيد ووليد الرحمن جاد محمد امجد محمود/ المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى منفردا الحق منفردين او

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك القضاء امام الشركة وتمثيل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

:  تاريخ ، على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 8201   برقم    20210117

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد طاهر حسام مجدى -  271

 او مجتمعين ولهما المندوه السيد حلمى السيد ووليد الرحمن جاد محمد امجد محمود/ المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى منفردا الحق منفردين

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك القضاء امام الشركة وتمثيل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 8201   برقم    20210117

 الجهات امام المسئوليةو والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد محمد حلمى الشاذلى -  272

 او مجتمعين ولهما المندوه السيد حلمى السيد ووليد الرحمن جاد محمد امجد محمود/ المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى منفردا الحق منفردين

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك القضاء امام الشركة وتمثيل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

:  تاريخ ، على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 8201   برقم    20210117

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  سالم عيد محمد فتوح -  273

 او مجتمعين ولهما المندوه السيد حلمى السيد ووليد الرحمن جاد محمد امجد محمود/ المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى منفردا الحق منفردين

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك القضاء امام الشركة وتمثيل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

:  تاريخ ، على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 8201   برقم    20210117

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  المندوه السيد حلمى السيد وليد -  274

 مجتمعين ولهما المندوه السيد حلمى السيد ووليد الرحمن جاد محمد امجد محمود/ المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى منفردا الحق منفردين او

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك القضاء امام الشركة وتمثيل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

:  تاريخ ، على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 8201   برقم    20210117

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد طاهر حسام مجدى -  275

 او مجتمعين ولهما المندوه السيد حلمى السيد ووليد الرحمن جاد محمد امجد محمود/ المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى منفردا الحق منفردين

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك القضاء امام الشركة وتمثيل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

:  تاريخ ، على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 8201   برقم    20210117

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد محمد حلمى الشاذلى -  276

 او مجتمعين ولهما المندوه السيد حلمى السيد ووليد الرحمن جاد محمد امجد محمود/ المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى منفردا الحق منفردين

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك القضاء امام الشركة وتمثيل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

:  تاريخ ، على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 8201   برقم    20210117

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  سالم عيد محمد فتوح -  277

 او مجتمعين ولهما المندوه السيد حلمى السيد ووليد الرحمن جاد محمد امجد محمود/ المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى منفردا الحق منفردين

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك القضاء امام الشركة وتمثيل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

:  تاريخ ، على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 8201   برقم    20210117

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد محمد على اسعد -  278

 او مجتمعين ولهما المندوه السيد حلمى السيد ووليد الرحمن جاد محمد امجد محمود/ المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى منفردا الحق منفردين

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك القضاء امام الشركة وتمثيل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

:  تاريخ ، على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 8201   برقم    20210117

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  موسى عبدالمقصود جبريل عبده -  279

 مجتمعين ولهما المندوه السيد حلمى السيد ووليد الرحمن جاد محمد امجد محمود/ المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى منفردا الحق منفردين او



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك القضاء امام الشركة وتمثيل شكالهما بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

:  تاريخ ، على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 8201   برقم    20210117

 الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد محمد على اسعد -  280

 او مجتمعين ولهما المندوه السيد حلمى السيد ووليد الرحمن جاد محمد امجد محمود/ المتضامنين للشريكين الرسمية

 والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى منفردا الحق منفردين

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك القضاء امام الشركة وتمثيل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

:  تاريخ ، على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 8201   برقم    20210117

 امام والمسئولية والتوقيع االدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  موسى عبدالمقصود جبريل عبده -  281

 مجتمعين ولهما المندوه السيد حلمى السيد ووليد الرحمن جاد محمد امجد محمود/ المتضامنين للشريكين الرسمية الجهات

 والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة بإسم التعامل فى منفردا الحق منفردين او

 البنوك جميع مع التعامل وكذلك القضاء امام الشركة وتمثيل اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

:  تاريخ ، على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن واالفراج حسابات وغلق وفتح وايداع سحب من والمصارف

 8201   برقم    20210117

 الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات  شريك و مدير  بسيطة توصية  المندوه السيد حلمى السيد وليد -  282

 وله اغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة اصول وبيع

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى حق

 الشركة بمعامالت تتعلق والتى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

    20210117:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض  او كل فى  الموصى الشريك عدا فيما الغير توكيل حق وله باالجل او بالنقد

 8201   برقم

 وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد طاهر حسام مجدى -  283

 حق وله اغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة اصول

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق والتى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد

   برقم    20210117:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض  او كل فى  الموصى الشريك عدا فيما الغير توكيل حق وله باالجل او

8201 

 وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد محمد حلمى الشاذلى -  284

 حق وله اغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة اصول

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق والتى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد

   برقم    20210117:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض  او كل فى  الموصى الشريك عدا فيما الغير توكيل حق وله باالجل او

8201 

 وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  سالم عيد محمد فتوح -  285

 حق وله اغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة اصول

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق والتى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد

   برقم    20210117:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض  او كل فى  الموصى الشريك عدا فيما الغير توكيل حق وله باالجل او

8201 

 الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات  شريك و مدير  بسيطة توصية  المندوه السيد حلمى السيد وليد -  286

 وله اغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة اصول وبيع

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى حق

 الشركة بمعامالت تتعلق والتى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

    20210117:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض  او كل فى  الموصى الشريك عدا فيما الغير توكيل حق وله باالجل او بالنقد

 8201   برقم



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد طاهر حسام مجدى -  287

 حق وله اغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة اصول

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى

 بالنقد الشركة عامالتبم تتعلق والتى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد

   برقم    20210117:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض  او كل فى  الموصى الشريك عدا فيما الغير توكيل حق وله باالجل او

8201 

 وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد محمد حلمى الشاذلى -  288

 حق وله اغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة اصول

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق والتى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد

   برقم    20210117:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض  او كل فى  الموصى الشريك عدا فيما الغير توكيل حق وله باالجل او

8201 

 وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  سالم عيد محمد فتوح -  289

 حق وله اغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة اصول

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق والتى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد

   برقم    20210117:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض  او كل فى  الموصى الشريك عدا فيما الغير توكيل حق وله باالجل او

8201 

 وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد محمد على اسعد -  290

 حق وله اغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة اصول

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق والتى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد

   برقم    20210117:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض  او كل فى  الموصى الشريك عدا فيما الغير توكيل حق وله باالجل او

8201 

 وخطابات شهادات واستصدار الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  موسى عبدالمقصود جبريل عبده -  291

 وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان

 المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى حق وله اغراضها

 تتعلق والتى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض  او كل فى  الموصى الشريك عدا فيما الغير توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 8201   برقم    20210117

 وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد محمد على اسعد -  292

 حق وله اغراضها وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة اصول

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق والتى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد

   برقم    20210117:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض  او كل فى  الموصى الشريك عدا فيما الغير توكيل حق وله باالجل او

8201 

 وخطابات شهادات واستصدار الشيكات  موصى شريك  بسيطة توصية  موسى عبدالمقصود جبريل عبده -  293

 وضمن الشركة بإسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان

 المبالغ ودفع قبض حق ولهم واجورهم مرتابتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى حق وله اغراضها

 تتعلق والتى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض  او كل فى  الموصى الشريك عدا فيما الغير توكيل حق وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 8201   برقم    20210117

    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المندوه السيد حلمى السيد وليد -  294

 8201   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد طاهر حسام مجدى -  295

8201 



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد محمد حلمى الشاذلى -  296

8201 

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سالم عيد محمد فتوح -  297

8201 

    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المندوه السيد حلمى السيد وليد -  298

 8201   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد طاهر حسام مجدى -  299

8201 

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد محمد حلمى الشاذلى -  300

8201 

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سالم عيد محمد فتوح -  301

8201 

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد محمد على اسعد -  302

8201 

    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  موسى عبدالمقصود جبريل عبده -  303

 8201   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد محمد على اسعد -  304

8201 

    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  موسى عبدالمقصود جبريل عبده -  305

 8201   برقم

    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المندوه السيد حلمى السيد وليد -  306

 8201   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد طاهر حسام مجدى -  307

8201 

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد محمد حلمى الشاذلى -  308

8201 

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سالم عيد محمد فتوح -  309

8201 

    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  المندوه السيد حلمى السيد وليد -  310

 8201   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد طاهر حسام مجدى -  311

8201 

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  السيد محمد حلمى الشاذلى -  312

8201 

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  سالم عيد محمد فتوح -  313

8201 

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد محمد على اسعد -  314

8201 

    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  موسى عبدالمقصود جبريل عبده -  315

 8201   برقم

   برقم    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد محمد على اسعد -  316

8201 

    20210117:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  موسى عبدالمقصود جبريل عبده -  317

 8201   برقم



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات امام والمسئوليه والتوقيع االداره حق يكون  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد احمد عبدالحفيظ على -  318

 مجتمعين او منفردين الحق ولهما مهران عنتر عقيلى ومحمد محمد احمد عبدالحفيظ على/ المتضامنين للشريكين الرسميه

 االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل فى

 وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك الخاص والقطاع

 ، والمشارطات العقود كافه وابرام والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافه والرهن االقتراض وحق الضمان

 4427   برقم    20210120:  تاريخ

 او بالنقد الشركه بمعامالت تتعلق التى والصفقات  شريك و مدير  تضامن شركة  محمد احمد عبدالحفيظ على -  319

   برقم    20210120:  تاريخ ، اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل سبق ما كل فى للغير التوكيالت وعمل باالجل

4427 

   برقم    20210120:  تاريخ ، الشركة من خروج  نمتضام شريك  بسيطة توصية  عبدالمقصود عبدالغني امين -  320

57949 

    20210120:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين محمود حنفى محمد سمر -  321

 57949   برقم

   برقم    20210120:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالمقصود عبدالغني امين -  322

57949 

    20210120:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين محمود حنفى محمد سمر -  323

 57949   برقم

   برقم    20210120:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالمقصود عبدالغني امين -  324

57949 

    20210120:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين محمود حنفى محمد سمر -  325

 57949   برقم

 االدارة حق يكون/  بجعله االدارة حق يعدل  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالمقصود عبدالغني امين -  326

 الشركة باسم التعامل فى الحق منفرده ولها محمود حنفى محمد سمر/ للشريكه الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام اغراضها وضمن

 حق لها وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 ، واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولها والبيع الشراء عقود على التوقيع

 57949   برقم    20210120:  تاريخ

 االدارة حق يكون/  بجعله االدارة حق يعدل  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين محمود حنفى محمد سمر -  327

 الشركة باسم التعامل فى الحق منفرده ولها محمود حنفى محمد سمر/ للشريكه الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام اغراضها وضمن

 حق لها وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 ، واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولها والبيع الشراء عقود على التوقيع

 57949   برقم    20210120:  تاريخ

 االدارة حق يكون/  بجعله االدارة حق يعدل  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالمقصود عبدالغني امين -  328

 الشركة باسم التعامل فى الحق منفرده ولها محمود حنفى محمد سمر/ للشريكه الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام اغراضها وضمن

 حق لها وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 ، واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولها والبيع الشراء عقود على التوقيع

 57949   برقم    20210120:  تاريخ

 االدارة حق يكون/  بجعله االدارة حق يعدل  شريك و مدير  يطةبس توصية  حسين محمود حنفى محمد سمر -  329

 الشركة باسم التعامل فى الحق منفرده ولها محمود حنفى محمد سمر/ للشريكه الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام اغراضها وضمن

 حق لها وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 ، واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولها والبيع الشراء عقود على التوقيع

 57949   برقم    20210120:  تاريخ



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االدارة حق يكون/  بجعله االدارة حق يعدل  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالمقصود عبدالغني امين -  330

 الشركة باسم التعامل فى الحق منفرده ولها محمود حنفى محمد سمر/ للشريكه الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام اغراضها وضمن

 حق لها وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 ، واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولها والبيع الشراء عقود على التوقيع

 57949   برقم    20210120:  تاريخ

 االدارة حق يكون/  بجعله االدارة حق يعدل  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين محمود حنفى محمد سمر -  331

 الشركة باسم التعامل فى الحق منفرده ولها محمود حنفى محمد سمر/ للشريكه الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكوميه وغير الحكوميه الجهات امام اغراضها وضمن

 حق لها وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل حسابات وفتح وايداع سحب من البنوك جميع مع التعامل وكذلك

 ، واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمى وعزل تعيين فى الحق ولها والبيع الشراء عقود على التوقيع

 57949   برقم    20210120:  تاريخ

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولها  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالمقصود عبدالغني امين -  332

 بمعامالت تتعلق التى العقود كافة وابرام الشركة سيارات بيع او شراء وكذلك والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد

 57949   برقم    20210120:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق ولها باالجل او بالنقد الشركة

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين محمود حنفى محمد سمر -  333

 بمعامالت تتعلق التى العقود كافة وابرام الشركة سيارات بيع او شراء وكذلك والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 57949   برقم    20210120:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق ولها باالجل او بالنقد الشركة

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولها  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالمقصود عبدالغني امين -  334

 بمعامالت تتعلق التى العقود كافة وابرام الشركة سيارات بيع او شراء وكذلك والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد

 57949   برقم    20210120:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق ولها باالجل او بالنقد الشركة

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين محمود حنفى محمد سمر -  335

 بمعامالت تتعلق التى العقود كافة وابرام الشركة سيارات بيع او شراء وكذلك والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 57949   برقم    20210120:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق ولها باالجل او بالنقد الشركة

 وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولها  متضامن شريك  بسيطة توصية  عبدالمقصود عبدالغني امين -  336

 بمعامالت تتعلق التى العقود كافة وابرام الشركة سيارات بيع او شراء وكذلك والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد

 57949   برقم    20210120:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق ولها باالجل او بالنقد الشركة

 وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولها  شريك و مدير  بسيطة توصية  حسين محمود حنفى محمد سمر -  337

 بمعامالت تتعلق التى العقود كافة وابرام الشركة سيارات بيع او شراء وكذلك والتجاريه االذنيه السندات كافة وتسديد وبيع

 57949   برقم    20210120:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل فى الغير توكيل حق ولها باالجل او بالنقد الشركة

 وال المساهمين جميع الهامه الجمعية تمثل  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمود السمان هللا خلف احمد -  338

 8390   برقم    20210121:  تاريخ ، والمنيا اسيوط مدينه فى اال انعقادها يجوز

   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  على احمد محمود على -  339

1334 

   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  على احمد محمود على -  340

1334 

   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  على احمد محمود على -  341

1334 

   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  على احمد محمود على -  342

1334 

   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد محمود على -  343

1334 

   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد محمود على -  344

1334 

   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد محمود على -  345

1334 



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  على احمد محمود على -  346

1334 

   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  على احمد محمود على -  347

1334 

   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  على احمد محمود على -  348

1334 

   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  على احمد محمود على -  349

1334 

   برقم    20210125:  تاريخ ، الشركه من خروج  متضامن شريك  تضامن شركة  على احمد محمود على -  350

1334 

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  فايز عادل عماد -  351

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور بكافة التعامل في منفردا الحق وله فايز عادل عماد/المتضامن للشريك

 وضمن الشركه باسم ذلك وكل  والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبيع الشراء حق له وكذلك اغراضها

 64560   برقم    20210125:  تاريخ ، الغير توكيل حق وله ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  فايز عادل عماد -  352

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور بكافة التعامل في منفردا الحق وله فايز عادل عماد/المتضامن للشريك

 وضمن الشركه باسم ذلك وكل  والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبيع الشراء حق له وكذلك اغراضها

 64560   برقم    20210125:  تاريخ ، الغير توكيل حق وله ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  فايز عادل عماد -  353

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور بكافة التعامل في منفردا الحق وله فايز عادل عماد/المتضامن للشريك

 وضمن الشركه باسم ذلك وكل  والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبيع الشراء حق له وكذلك اغراضها

 64560   برقم    20210125:  تاريخ ، الغير توكيل حق وله ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  فايز عادل عماد -  354

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور بكافة التعامل في منفردا الحق وله فايز عادل عماد/المتضامن للشريك

 وضمن الشركه باسم ذلك وكل  والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبيع الشراء حق له وكذلك اغراضها

 64560   برقم    20210125:  تاريخ ، الغير توكيل حق وله ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  فايز عادل عماد -  355

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور بكافة التعامل في منفردا الحق وله فايز عادل عماد/المتضامن للشريك

 وضمن الشركه باسم ذلك وكل  والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبيع الشراء حق له وكذلك اغراضها

 64560   برقم    20210125:  تاريخ ، الغير توكيل حق وله ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل

 الرسمية الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  فايز عادل عماد -  356

 من والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور بكافة التعامل في منفردا الحق وله فايز عادل عماد/المتضامن للشريك

 وضمن الشركه باسم ذلك وكل  والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب

 والمنقوالت والسيارات واالراضى العقاريه وممتلكاتها الشركه الصول والرهن والبيع الشراء حق له وكذلك اغراضها

 64560   برقم    20210125:  تاريخ ، الغير توكيل حق وله ولصالحها الشركه باسم ذلك وكل

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد فرج محمد مصطفى -  357

 باسم التعامل في الحق ولهما عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد و  محمد احمد فرج محمد والثانى االول للشريكين الرسمية

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

 جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

:  تاريخ ، ولصالحهاولهما الشركة بإسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك

 9218   برقم    20210126



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد فرج محمد احمد -  358

 باسم التعامل في الحق ولهما عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد و  محمد احمد فرج محمد والثانى االول للشريكين الرسمية

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

 جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

:  تاريخ ، ولصالحهاولهما الشركة بإسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك

 9218   مبرق    20210126

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالغنى سالم احمد مايا -  359

 باسم التعامل في الحق ولهما عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد و  محمد احمد فرج محمد والثانى االول للشريكين الرسمية

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

 جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

:  تاريخ ، ولصالحهاولهما الشركة بإسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك

 9218   برقم    20210126

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالغنى سالم احمد كريم -  360

 باسم التعامل في الحق ولهما عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد و  محمد احمد فرج محمد والثانى االول للشريكين الرسمية

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

 جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

:  تاريخ ، ولصالحهاولهما الشركة بإسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك

 9218   برقم    20210126

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالغنى سالم احمد جودى -  361

 باسم التعامل في الحق ولهما عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد و  محمد احمد فرج محمد والثانى االول للشريكين الرسمية

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

 جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

:  تاريخ ، ولصالحهاولهما الشركة بإسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك

 9218   برقم    20210126

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد على خليفه رجب -  362

 باسم التعامل في الحق ولهما عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد و  محمد احمد فرج محمد والثانى االول للشريكين الرسمية

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

 جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

:  تاريخ ، ولصالحهاولهما الشركة بإسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك

 9218   برقم    20210126

 تالجها أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد على خليفه محمد -  363

 باسم التعامل في الحق ولهما عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد و  محمد احمد فرج محمد والثانى االول للشريكين الرسمية

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

 جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

:  تاريخ ، ولصالحهاولهما الشركة بإسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك

 9218   برقم    20210126

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد على خليفه ياسمين -  364

 باسم التعامل في الحق ولهما عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد و  محمد احمد فرج محمد والثانى االول للشريكين الرسمية

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

 جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

:  تاريخ ، ولصالحهاولهما الشركة بإسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك

 9218   برقم    20210126

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  همام احمد السيد ليلى -  365

 باسم التعامل في الحق ولهما عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد و  محمد احمد فرج محمد والثانى االول للشريكين الرسمية

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

 جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

:  تاريخ ، ولصالحهاولهما الشركة بإسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك

 9218   برقم    20210126

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد فرج محمد منار -  366

 باسم التعامل في الحق ولهما عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد و  محمد احمد فرج محمد والثانى االول للشريكين الرسمية

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

 جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

:  تاريخ ، ولصالحهاولهما الشركة بإسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك

 9218   برقم    20210126

 الجهات أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد احمد فرج محمد -  367

 مباس التعامل في الحق ولهما عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد و  محمد احمد فرج محمد والثانى االول للشريكين الرسمية

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

 جميع مع التعامل صور وكافة حسابات وفتح  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة

:  تاريخ ، ولصالحهاولهما الشركة بإسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك

 9218   برقم    20210126

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد -  368

 التعامل في الحق ولهما عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد و  محمد احمد فرج محمد والثانى االول للشريكين الرسمية الجهات

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

 التعامل صور وكافة حسابات وفتح  وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالهم بكافة الخاص

 ، ولصالحهاولهما الشركة بإسم ذلك وكل والرهن االقتراض وحق الشيكات على والتوقيع والمصارف البنوك جميع مع

 9218   برقم    20210126:  تاريخ

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد فرج محمد مصطفى -  369

 حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 الشريك عدا فيما الغير توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  والمشارطات

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض او كل في  الموصى

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد فرج محمد احمد -  370

 حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 الشريك عدا فيما الغير توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  والمشارطات

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض او كل في  الموصى

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالغنى سالم احمد مايا -  371

 حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 الشريك عدا فيما الغير توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  والمشارطات

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض او كل في  الموصى

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالغنى سالم احمد كريم -  372

 حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 الشريك عدا فيما الغير توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  والمشارطات

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض او كل في  الموصى

 والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالغنى سالم احمد جودى -  373

 وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما

 الشريك عدا فيما الغير توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  والمشارطات

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض او كل في  الموصى

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد على خليفه رجب -  374

 حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 الشريك عدا فيما الغير توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  والمشارطات

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض او كل في  الموصى

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد على خليفه محمد -  375

 حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 الشريك عدا فيما الغير توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  والمشارطات

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض او كل في  الموصى

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد على خليفه ياسمين -  376

 حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 الشريك عدا فيما الغير توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  والمشارطات

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض او كل في  الموصى

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  موصى ريكش  بسيطة توصية  همام احمد السيد ليلى -  377

 حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 الشريك عدا فيما الغير توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  والمشارطات

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض او كل في  الموصى

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد فرج محمد منار -  378

 حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 الشريك عدا فيما الغير توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  والمشارطات

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض او كل في  الموصى

 ألصول والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد احمد فرج محمد -  379

 حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 الشريك عدا فيما الغير توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  والمشارطات

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض او كل في  الموصى

 والرهن والبيع الشراء عقود على التوقيع حق  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد -  380

 وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء  مستخدمي وعزل تعيين في الحق ولهما العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول

 العقود كافة وإبرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع  وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق ولهما

 الشريك عدا فيما الغير توكيل حق ولهما باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات  والمشارطات

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ،. منفردين او مجتمعين ذكر ما بعض او كل في  الموصى

 شريك الى موصى شريك من المذكور صفة تعديل  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد فرج محمد مصطفى -  381

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ، متضامن

 شريك الى موصى شريك من المذكور صفة تعديل  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد فرج محمد احمد -  382

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ، متضامن

 شريك الى موصى شريك من المذكور صفة تعديل  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالغنى سالم احمد مايا -  383

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ، متضامن

 شريك الى موصى شريك من المذكور صفة تعديل  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالغنى سالم احمد كريم -  384

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ، متضامن

 شريك الى موصى شريك من المذكور صفة تعديل  موصى شريك  بسيطة توصية  عبدالغنى سالم احمد جودى -  385

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ، متضامن

 شريك الى موصى شريك من المذكور صفة تعديل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد على خليفه رجب -  386

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ، متضامن



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 شريك الى موصى شريك من المذكور صفة تعديل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد على خليفه محمد -  387

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ، متضامن

 شريك الى موصى شريك من المذكور صفة تعديل  موصى شريك  بسيطة توصية  محمد على خليفه ياسمين -  388

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ، متضامن

 شريك الى موصى شريك من المذكور صفة تعديل  موصى شريك  بسيطة توصية  همام احمد السيد ليلى -  389

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ، متضامن

 شريك الى موصى شريك من المذكور صفة تعديل  موصى شريك  بسيطة توصية  احمد فرج محمد منار -  390

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ، متضامن

 شريك الى موصى شريك من المذكور صفة تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  محمد احمد فرج محمد -  391

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ، متضامن

 الى موصى شريك من المذكور صفة تعديل  شريك و مدير  بسيطة توصية  عبدالجواد عبدالغنى سالم احمد -  392

 9218   برقم    20210126:  تاريخ ، متضامن شريك

   برقم    20210127:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يس صموئيل لطفى -  393

71744 

   برقم    20210127:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على مصطفى محمد محمود -  394

71744 

   برقم    20210127:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن حسين عثمان محمود -  395

71744 

   برقم    20210127:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يس صموئيل لطفى -  396

71744 

   برقم    20210127:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على مصطفى محمد محمود -  397

71744 

   برقم    20210127:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن حسين عثمان محمود -  398

71744 

   برقم    20210127:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يس صموئيل لطفى -  399

71744 

   برقم    20210127:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على مصطفى محمد محمود -  400

71744 

   برقم    20210127:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن حسين عثمان محمود -  401

71744 

   برقم    20210127:  تاريخ ، الشركة من خروج  متضامن شريك  بسيطة توصية  يس صموئيل لطفى -  402

71744 

   برقم    20210127:  تاريخ ، الشركة من خروج  شريك و مدير  بسيطة توصية  على مصطفى محمد محمود -  403

71744 

   برقم    20210127:  تاريخ ، الشركة من خروج  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن حسين عثمان محمود -  404

71744 

 االدارة حق يكون/ بجعله االدارة بند يعدل - الشركة دخوله  متضامن شريك  بسيطة توصية  يس صموئيل لطفى -  405

 باسم التعامل حق وله منفرداا  على مصطفى محمد محمود/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالها بكافة والجمارك والموانئ المطارات وجميع

:  تاريخ ، والرهن القرض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات

 71744   برقم    20210127

 حق يكون/ بجعله االدارة بند يعدل - الشركة دخوله  شريك و رمدي  بسيطة توصية  على مصطفى محمد محمود -  406

 التعامل حق وله منفرداا  على مصطفى محمد محمود/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة

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



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالها بكافة والجمارك والموانئ المطارات وجميع الخاص

 ، والرهن القرض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع

 71744   برقم    20210127:  تاريخ

 حق يكون/ بجعله االدارة بند يعدل - الشركة دخوله  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن حسين عثمان محمود -  407

 التعامل حق وله منفرداا  على مصطفى محمد محمود/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة

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

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالها بكافة والجمارك والموانئ المطارات وجميع الخاص

 ، والرهن القرض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع

 71744   برقم    20210127:  تاريخ

 االدارة حق يكون/ بجعله االدارة بند يعدل - الشركة دخوله  متضامن شريك  بسيطة توصية  يس صموئيل لطفى -  408

 باسم التعامل حق وله منفرداا  على مصطفى محمد محمود/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالها بكافة والجمارك والموانئ المطارات وجميع

:  تاريخ ، والرهن القرض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات

 71744   برقم    20210127

 حق يكون/ بجعله االدارة بند يعدل - الشركة دخوله  شريك و مدير  بسيطة توصية  على مصطفى محمد محمود -  409

 التعامل حق وله فرداا من على مصطفى محمد محمود/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة

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

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالها بكافة والجمارك والموانئ المطارات وجميع الخاص

 ، والرهن القرض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع

 71744   برقم    20210127:  تاريخ

 حق يكون/ بجعله االدارة بند يعدل - الشركة دخوله  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن حسين عثمان محمود -  410

 التعامل حق وله منفرداا  على مصطفى محمد محمود/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة

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

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالها بكافة والجمارك والموانئ المطارات وجميع الخاص

 ، والرهن القرض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع

 71744   برقم    20210127:  تاريخ

 االدارة حق يكون/ بجعله االدارة بند يعدل - الشركة دخوله  متضامن شريك  بسيطة توصية  يس صموئيل لطفى -  411

 باسم التعامل حق وله منفرداا  على مصطفى محمد محمود/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالها بكافة والجمارك والموانئ المطارات وجميع

:  تاريخ ، والرهن القرض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات

 71744   برقم    20210127

 حق يكون/ بجعله االدارة بند يعدل - الشركة دخوله  شريك و مدير  بسيطة توصية  على مصطفى محمد محمود -  412

 التعامل حق وله منفرداا  على مصطفى محمد محمود/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة

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

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالها بكافة والجمارك لموانئوا المطارات وجميع الخاص

 ، والرهن القرض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع

 71744   برقم    20210127:  تاريخ

 حق يكون/ بجعله االدارة بند يعدل - الشركة دخوله  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن حسين عثمان محمود -  413

 التعامل حق وله منفرداا  على مصطفى محمد محمود/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة

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

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالها بكافة والجمارك والموانئ المطارات وجميع الخاص

 ، والرهن القرض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع

 71744   برقم    20210127:  تاريخ

 االدارة حق يكون/ بجعله االدارة بند يعدل - الشركة دخوله  متضامن شريك  بسيطة توصية  يس صموئيل لطفى -  414

 باسم التعامل حق وله منفرداا  على مصطفى محمد محمود/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكوميه الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة

 وفتح وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالها بكافة والجمارك والموانئ المطارات وجميع

:  تاريخ ، والرهن القرض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات

 71744   برقم    20210127

 حق يكون/ بجعله االدارة بند يعدل - الشركة دخوله  شريك و مدير  بسيطة توصية  على مصطفى محمد محمود -  415

 التعامل حق وله منفرداا  على مصطفى محمد محمود/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة

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

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالها بكافة والجمارك والموانئ المطارات وجميع الخاص

 ، والرهن القرض عقود على يعوالتوق والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع

 71744   برقم    20210127:  تاريخ

 حق يكون/ بجعله االدارة بند يعدل - الشركة دخوله  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن حسين عثمان محمود -  416

 التعامل حق وله منفرداا  على مصطفى محمد محمود/ المتضامن للشريك الرسميه الجهات امام والمسئولية والتوقيع االدارة

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

 سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك أشكالها بكافة والجمارك والموانئ المطارات وجميع الخاص

 ، والرهن القرض عقود على والتوقيع والرهن االقتراض وحق الضمان وشهادات خطابات واصدار حسابات وفتح وايداع

 71744   برقم    20210127:  تاريخ

 وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  متضامن شريك  بسيطة توصية  يس صموئيل لطفى -  417

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

   برقم    20210127:  تاريخ ،.  الموصى الشريك عدا فيما سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

71744 

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  شريك و مدير  بسيطة توصية  على مصطفى محمد محمود -  418

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

   برقم    20210127:  تاريخ ،.  الموصى الشريك عدا فيما سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

71744 

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن حسين عثمان محمود -  419

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

   برقم    20210127:  تاريخ ،.  الموصى الشريك عدا فيما سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

71744 

 وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  متضامن شريك  بسيطة توصية  يس صموئيل لطفى -  420

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

   برقم    20210127:  تاريخ ،.  الموصى الشريك عدا فيما سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

71744 

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  شريك و مدير  بسيطة توصية  على مصطفى محمد محمود -  421

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

   برقم    20210127:  تاريخ ،.  الموصى الشريك عدا فيما سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

71744 



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن حسين عثمان محمود -  422

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات

 وله باالجل او نقدبال الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

   برقم    20210127:  تاريخ ،.  الموصى الشريك عدا فيما سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

71744 

 وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  متضامن شريك  بسيطة توصية  يس صموئيل لطفى -  423

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

   برقم    20210127:  تاريخ ،.  الموصى الشريك عدا فيما سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

71744 

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  شريك و مدير  بسيطة توصية  على مصطفى محمد محمود -  424

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

   برقم    20210127:  تاريخ ،.  الموصى الشريك عدا فيما سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

71744 

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن حسين عثمان محمود -  425

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

   برقم    20210127:  تاريخ ،.  الموصى الشريك عدا فيما سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

71744 

 وكل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  متضامن شريك  بسيطة توصية  يس صموئيل لطفى -  426

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

   برقم    20210127:  تاريخ ،.  الموصى الشريك عدا فيما سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

71744 

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  شريك و مدير  بسيطة توصية  على مصطفى محمد محمود -  427

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

   برقم    20210127:  تاريخ ،.  الموصى الشريك عدا فيما سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

71744 

 والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافة  موصى شريك  بسيطة توصية  حسن حسين عثمان محمود -  428

 واالراضى العقارية وممتلكاتها الشركة اصول ورهن وشراء بيع حق له وكذلك اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك وكل

 كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق وله ولصالحها الشركة باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات

 وله باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التى والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجاريه االذنيه السندات

   برقم    20210127:  تاريخ ،.  الموصى الشريك عدا فيما سبق ما بعض او كل فى الغير وتفويض توكيل حق

71744 

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  429

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  430

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  431

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  432

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  433

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  434

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جندي عزيز ضيف عاطف -  435

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جندي عزيز ضيف عاطف -  436

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جندي عزيز ضيف عاطف -  437

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جندي عزيز ضيف عاطف -  438

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جندي عزيز ضيف عاطف -  439

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي لصفقاتوا والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جندي عزيز ضيف عاطف -  440

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  441

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  442

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  443

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  444

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  445

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 أمام والمسئولية والتوقيع اإلدارة حق يكون  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  446

 الشركة باسم التعامل في  منفردا الحق وله منفردا جندي عزيز ضيف عاطف/   المتضامن للشريك الرسمية الجهات

 وكذلك الخاص والقطاع األعمال وقطاع العام والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن

 وحق الضمان وشهادات خطابات وإصدار حسابات وفتح وإيداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل

 بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات قودالع كافة وإبرام والرهن البنوك من واالستدانه االقتراض

 77326   برقم    20210131:  تاريخ ، باألجل او

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  447

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 77326   برقم    20210131

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  448

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 77326   برقم    20210131

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  449

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 77326   برقم    20210131

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  450

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 77326   برقم    20210131

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  451

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 77326   برقم    20210131

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  452

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 77326   برقم    20210131

 وله اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جندي عزيز ضيف عاطف -  453

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

 77326   برقم    20210131

 وله اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جندي عزيز ضيف عاطف -  454

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

 77326   برقم    20210131

 وله اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جندي عزيز ضيف عاطف -  455

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

 77326   برقم    20210131

 وله اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جندي عزيز ضيف عاطف -  456

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

 77326   برقم    20210131

 وله اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جندي عزيز ضيف عاطف -  457

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

 77326   برقم    20210131

 وله اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  تضامن شركة  جندي عزيز ضيف عاطف -  458

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق

 77326   برقم    20210131



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  459

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 77326   برقم    20210131

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  460

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 77326   برقم    20210131

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  461

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 77326   برقم    20210131

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  462

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 77326   برقم    20210131

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  463

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 77326   برقم    20210131

 اغراضها وضمن الشركه باسم ذلك وكل  متضامن وشريك مدير  بسيطة توصية  جندي عزيز ضيف عاطف -  464

:  تاريخ ، الموصيين الشريكين عدا  لذلك الالزمة اإلجراءات كافة وإنهاء ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله

 77326   برقم    20210131

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  
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   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 الداخلية جهاز تنمية التجارة
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  
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 4974   برقم    20210113:  تاريخ ، بحافظة العين رهن تم  وشريكيها حنس خله عبدالمسيح سامية شركة -  1

 4974   برقم    20210113:  تاريخ ، بحافظة العين رهن تم  وشريكيها حنس خله عبدالمسيح سامية شركة -  2

 4974   برقم    20210113:  تاريخ ، بحافظة العين رهن تم  وشركاه مصطفى محفوظ حمدى عمر -  3

 4974   برقم    20210113:  تاريخ ، بحافظة العين رهن تم  وشريكيها حنس خله عبدالمسيح سامية شركة -  4

 4974   برقم    20210113:  تاريخ ، بحافظة العين رهن تم  وشريكيها حنس خله عبدالمسيح سامية شركة -  5

 4974   برقم    20210113:  تاريخ ، بحافظة العين رهن تم  وشركاه مصطفى محفوظ حمدى عمر -  6

 تاريخ ، بحافظة الرهن تجديد تم  وشريكة الحفيظ عبد محمد الطبية والمستلزمات التجميل لمستحضرات فرنسا مصر -  7

 845   برقم    20210119: 

    20210119:  تاريخ ، بحافظة لرهنا شطب تم  وشركاة مسعد احمد محمد والصابون للزيوت اسيوط شركة -  8

 2072   برقم

:  تاريخ ، بحافظة الرهن شطب تم  وشريكتة مسعود احمد محمد واالعالف والصابون للزيوت اسيوط شركة -  9

 2072   برقم    20210119

    20210119:  تاريخ ، بحافظة الرهن شطب تم  وشركائهم خليفة على الاله عبد وسيد مسعود احمد محمد شركة -  10

 2072   برقم

    20210119:  تاريخ ، بحافظة الرهن شطب تم  وشركاة مسعد احمد محمد والصابون للزيوت اسيوط شركة -  11

 2072   برقم

:  تاريخ ، بحافظة الرهن شطب تم  وشريكتة مسعود احمد محمد واالعالف والصابون للزيوت اسيوط شركة -  12

 2072   برقم    20210119

    20210119:  تاريخ ، بحافظة الرهن شطب تم  وشركائهم خليفة على الاله عبد وسيد مسعود احمد محمد شركة -  13

 2072   برقم

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


