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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على دمحم محمود عمر/  لصاحبها. العامه والمماوالت العمارى لالستثمار اٌجٌبت روٌال -  1

 النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار -1 عن 536 برلم 25215517 فى لٌد ، 555550555

 الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع. مسبما الهٌئة موافمه فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج والمناطك

 مراعاة مع.  العامه المماوالت -2. 2558 السنة 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاة 2557 لسنة 355 رلم

 المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشأه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 العمرانٌه والمجتمعات المدن/ العمارى االستثمار االول النشاط ممارسة مولع - المنٌا اول - سلطان ارض - نفرتٌتى شارع/ الرئٌسى

 الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌرة شٌه عدا فٌما ع.م.ج انحاء جمٌع/ الثانى النشاط ممارسة ومولع الجدٌده

 برلم 25215525 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سمعان زكى سمعان هانى/  لصاحبها.  كرٌم فوتو -  2

 او العرض دور او السٌنمائى االنتاج معامل او استودٌوهات استجار او الامة ومنها السٌنما صناعة -. تصوٌر ستوٌو - عن 545

 السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام اعاةمر مع.  وتوزٌع ةعرض وانتاج وطبع وتحمٌض تصوٌر من ذلن فى بما تشغٌلها

 مركز - المدٌنة مجلس شارع/ الرئٌسى امركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشأه وعلى

 المنٌا محافظة - ابولرلاص

 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غطاس موسى مساعد سعد/  لصاحبها االسمنتى للطوب مساعد سعد -  3

 السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  االسمنتى الطوب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 534 برلم 25215559

 المنٌا - ٌكن عدلى شارع زلاق 6:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشأه وعلى

 533 برلم 25215555 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌد السٌد عبدالحمٌد منصف لصاحبها افالون -  4

 الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع الطبٌه المستلزمات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن

 موله - المنٌا - النٌل شرق - المطاهره - 18 رلم لطعه - الثانٌه الخلٌه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على

 مسبما الموافمة ٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما ع.م.ج فً المعتمده الصناعٌه المناطك احدى/   النشاط ممارسة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.   الخشبٌبه الموبٌلٌا لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   وشركاه على دمحم دمحم بالل -  1

 .نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات

  

 مع.   الخشبٌبه الموبٌلٌا لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 537 برلم 25215517 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 المطاع الثانٌه اصناعٌه الخلٌه ج بلون(  3 من جزء 1،19،25)  رلم المطعه/ النشاط ممارسة ومولع للشركه الرئٌسى المركز

 المنٌا - النٌل شرق المطاهره - الثانى الصناعى

 ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   2Z for investment and growth  والتنمٌه لالستثمار زد تو شركة -  2

 جمٌع/ النشاط ممارسة مولع - المنٌا محافظة - المنٌا مركز - مالوسة/ الرئٌسى المركز:  بجهة ،  عن ، 548 برلم 25215525 فى

 مسبما الموافمة ٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   محدوده مسئولٌة ذات شركة بالخارج الطالب اللحاق واى جولدن -  3

 المنٌا محافظة - سمالوط مركز - االتحاد عشار 4:  بجهة ،  عن ، 544 برلم 25215524

 احكام مراعاة مع. السٌاحٌه عدا فٌما والمؤتمرات المعارض وادارة تنظٌم  ،  شركة   والمعارض للمؤتمرات سفٌنكس شركة -  4

   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن

 احكام مراعاة مع. السٌاحٌه عدا فٌما والمؤتمرات المعارض وادارة تنظٌم عن ، 538 برلم 25215518 فى ،لٌدت 555550555

 شارع 35:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن

 المنٌا محافظة - المنٌا مدٌنة - شلبى - العزٌزى

 بجهة ،  عن ، 549 برلم 25215527 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   B T PHARMA  فارما تى بى -  5

 الجمهورٌة أنحاء جمٌع/ النشاط ممارسة مولع - المنٌا محافظة - غرب سمالوط - الثوره شارع/  الشركه الدارة الرئٌسى المركز: 

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما

    ،  شركة   Bakkah group for investment and food processing   الغذائى والتصنٌع لالستثمار بكه مجموعه -  6

 سةممار مولع - المنٌا مركز - هاشم دمشاو:  بجهة ،  عن ، 555 برلم 25215535 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس

 / والثانً األول النشاط

 ع.م.ج أنحاء جمٌع/ الثالث النشاط ممارسة ومولع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء عدا فٌما ع.م.ج المعتمدة الصناعٌة المناطك إحدى

 الموافمه ٌلزم سٌناء عدا فٌما

 ، 539 برلم 25215519 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكته عبدالجواد سٌد شعبان دمحم/ شركة -  7

 المنٌا محافظة - بنىمزار مركز - ابوعوٌس شارع:  بجهة ،  عن

 األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح-   ،  شركة   ذ.م.ذ.ش  والداجنً الحٌوانً واإلنتاج الزراعٌة للتنمٌة براءة -  8

 مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط. المستصلحة األراضً استزراع -.  لالستزراع لابلة تجعلها التً

 من والل فدان الف من اكثر) الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض

 جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2557 لسنة 355 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما(  فدان الف عشرٌن

   مالها ،رأس   السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة - 2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر

 لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح- عن ، 532 برلم 25215554 فى ،لٌدت 28555550555

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط. المستصلحة األراضً استزراع -.  لالستزراع

 عدا فٌما(  فدان الف عشرٌن من والل فدان الف من اكثر) الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع

 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2557 لسنة 355 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك

  - المنٌا محافظة - مزار بنً مركز - الجندٌة:  بجهة ، السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة - 2558

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة أنحاء جمٌع:  فً النشاط ممارسة مولع

 أنواع جمٌع تربٌة -.  اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو  ،  شركة   ذ.م.ذ.ش  والداجنً الحٌوانً واإلنتاج الزراعٌة للتنمٌة براءة -  9

 -. السمكٌة المزارع إلامة -.  اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو  التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن.  الخٌول تربٌة

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز.  األنشطة

 أو عن ، 532 برلم 25215554 فى ،لٌدت 28555550555   مالها ،رأس   الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها

 أو البٌض إنتاج أو  التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -.  اللحوم أو التسمٌن أو األلبان

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن.  الخٌول تربٌة -. السمكٌة المزارع مةإلا -.  اللحوم أو التسمٌن

 وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 بنً مركز - الجندٌة:  بجهة ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً

  - المنٌا محافظة - مزار

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة أنحاء جمٌع:  فً النشاط ممارسة مولع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 4 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،  ،  شركة   ذ.م.ذ.ش  والداجنً الحٌوانً واإلنتاج الزراعٌة للتنمٌة براءة -  15

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، عن ، 532 برلم 25215554 فى ،لٌدت 28555550555   مالها ،رأس  

  - المنٌا محافظة - مزار بنً مركز - الجندٌة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة أنحاء جمٌع:  فً النشاط ممارسة مولع

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  ابراهٌم عزٌز صموٌل مٌشٌل/ لصاحبها.  البالستٌكٌه االكٌاس وتصنٌع تدوٌر العادة الكرمه   - 1

 عنه لالستغناء هللا فرج نزلة  المنٌا مركز/  فى الكائن الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو تم   25215518 تارٌخ وفى ،   142: 

 تارٌخ وفى ،   421:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(  جفال حافظ ناصر حمدى) لصاحبها الجاهزه للمالبس راغدان   - 2

 الجدٌده المنٌا - 89 المطعه - الحرفى السابع الحى/  فى الكائن الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو تم   25215519

  فرد تاجر  ،(   جفال حافظ ناصر حمدى)  لصاحبها والورلٌه البالستٌكٌه للصناعات راغدان/  بجعله التجارى االسم تعدٌل تم   - 3

 - الحرفى السابع الحى/  فى الكائن الفرع الغاء تم  السجل شطب/محو تم   25215519 تارٌخ وفى ،   421:  برلم لٌده سبك  ،

 الجدٌده المنٌا - 89 المطعه

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تارٌخ وفً  55 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  متى انطون نبٌل دالٌا لصاحبها والجرانٌت الرخام وجلى لتمطٌع الرومانى -  1

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215535

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 العنوان تعدٌل تم 25215555 تارٌخ وفً 533    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد السٌد عبدالحمٌد منصف لصاحبها افالون -  1

 المناطك احدى/   النشاط ممارسة موله - المنٌا - النٌل شرق - المطاهره - 18 رلم لطعه - الثانٌه الخلٌه ،:   الـتأشٌر وصف, 

  مسبما الموافمة ٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما ع.م.ج فً المعتمده الصناعٌه

 تارٌخ وفً 534    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غطاس موسى مساعد سعد/  لصاحبها االسمنتى للطوب مساعد سعد -  2

 المنٌا - ٌكن عدلى شارع زلاق 6 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215559

 536    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم محمود عمر/  لصاحبها. العامه والمماوالت العمارى لالستثمار اٌجٌبت روٌال -  3

 - المنٌا اول - سلطان ارض - نفرتٌتى شارع/ الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215517 تارٌخ وفً

 انحاء جمٌع/ الثانى النشاط ممارسة ومولع الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات المدن/ العمارى االستثمار االول النشاط ممارسة مولع

  الموافمه ٌلزم سٌناء جزٌرة شٌه عدا فٌما ع.م.ج

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عزٌز صموٌل مٌشٌل/ لصاحبها.  البالستٌكٌه االكٌاس وتصنٌع تدوٌر العادة الكرمه -  4

 المنٌا مركز - هللا فرج نزلة فى الكائن الفرع الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 142

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عزٌز صموٌل مٌشٌل/ احبهالص.  البالستٌكٌه االكٌاس وتصنٌع تدوٌر العادة الكرمه -  5

 - هللا فرج نزلة لرٌة/ النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215518 تارٌخ وفً 142

 المنٌا محافظة - المنٌا مركز - حنس اسحك ثابت اسحك/ بملن

 تارٌخ وفً 421    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( جفال حافظ ناصر حمدى)  لصاحبها الحلوٌات لتصنٌع الحمدى مصنع -  6

 فى والكائن. البالستٌكٌه لصناعات رغدان/ باسم الممٌد االخر الرئٌسى الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519

  الحرفى السابع الحى 89 المطعه الجدٌده المنٌا

 تارٌخ وفً 421    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( جفال حافظ ناصر حمدى)  لصاحبها الحلوٌات لتصنٌع الحمدى مصنع -  7

 المنٌا - الجدٌده المنٌا مدٌنة - الحرفى السابع بالحى 89/ رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519

 فرد تاجر ،(  جفال  حافظ ناصر حمدى)  لصاحبها الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئه الحمدى مصنع/  بجعله التجارى االسم تعدٌل -  8

 - الحرفى السابع بالحى 89/ رلم المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 421    برلم لٌده سبك  ،

 المنٌا - الجدٌده المنٌا مدٌنة

 فرد تاجر ،(  جفال  حافظ ناصر حمدى)  لصاحبها الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئه الحمدى مصنع/  بجعله جارىالت االسم تعدٌل -  9

/ باسم الممٌد االخر الرئٌسى الغاء تم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 421    برلم لٌده سبك  ،

  الحرفى السابع الحى 89 المطعه الجدٌده المنٌا فى والكائن. البالستٌكٌه لصناعات رغدان

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 392    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد دمحم محمود -  15

 المنٌا محافظة - ابولرلاص مركز - الشروق حسن بنى ،

:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519 تارٌخ وفً 421    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جفال حافظ ناصر حمدى -  11

 بالمنٌا الجدٌده المنٌا - الحرفى السابع الحى - 89 المطعه ،

 تارٌخ وفً 392    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد دمحم محمود/  لصاحبها  الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئة الهدى -  12

 بمجمع( 2) رلم الوحده/ االول النشاط ممارسة زمولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215519

 مركز - الشروق حسن بنى/ الثانى النشاط ممارسة مولع - بالمنٌا النٌل شرق  المطاهره الصناعٌه المنطمه الصغٌره الصناعات

  المنٌا محافظة - ابولرلاص

 تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سمعان زكى سمعان هانى/  لصاحبها.  كرٌم وتوف -  13

 المنٌا محافظة - ابولرلاص مركز - المدٌنة مجلس شارع/ الرئٌسى امركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تارٌخ وفً 543    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالسالم دمحم احمد/ لصاحبها.  والتجاره للصناعه المتمدمه -  14

 مولع - سلطان ارض المالكى عدنان شارع - 8 عماره/ الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 المدن/ الثانى النشاط ممارسة مولع - سٌناء جزٌرة شبة ماعدا ع.م.ج فى الصناعٌه المناطك احدى/ االول النشاط ممارسة

 سٌناء ماعدا الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات

 تارٌخ وفً 542    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا ٌوسف جمال مرٌم/ لصاحبتها.  السٌاحٌه للخدمات ترافل سٌمو -  15

 المنٌا مدٌنة - المنٌا اول - فهمى مصطفى شارع 9 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215523 تارٌخ وفً 541    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم مصطفى دمحم -  16

 المنٌا محافظة - سمالوط مركز - سمالوط غرب - 4 العزٌمه لرٌة ،:   الـتأشٌر

 545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عبدالمجٌد حسٌن على/ لحاحبها. والصابون السائله الصناعٌه للمنظفات روما -  17

 -( 51) رلم الوحده/ النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً

 المنٌا محافظة - المطاهره بمجمع الصناعٌه المنطمه

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215524 تارٌخ وفً 545    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عبدالمجٌد حسٌن على -  18

 المنٌا محافظة - المطاهره بمجمع الصناعٌه المنطمه -( 51) رلم الوحده/ النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم ابوالفتح ابراهٌم احمد/ دكتور لصاحبها.  المركزه والعناٌة للباطنه الكوثر مركز -  19

 - مغاغه مركز - للٌنى - المدارس شارع/ الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215525 تارٌخ وفً 547

  مسبما الموافمة ٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع/ النشاط ممارسة موله - المنٌا محافظة

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 421   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( جفال حافظ ناصر حمدى)  لصاحبها الحلوٌات لتصنٌع الحمدى مصنع -  1

 الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئه مصنع وتشغٌل الامه -1/  بجعله النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215519

 مع( . كرتون واطباق اكواب)  معدنٌه مطبخ ولوازم بالستٌن وصنادٌك وعبوات واكٌاس روالت مصنع وتشغٌل الامة -2. المختلفه

 .نشاطها ةلمباشر الالزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 فرد تاجر ،(  جفال  حافظ ناصر حمدى)  لصاحبها الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئه الحمدى مصنع/  بجعله التجارى االسم تعدٌل -  2

 وتشغٌل الامه -1/  بجعله النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 421   برلم لٌده سبك  ،

 مطبخ ولوازم بالستٌن وصنادٌك وعبوات واكٌاس روالت مصنع وتشغٌل الامة -2. المختلفه الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئه مصنع

 كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع( . كرتون واطباق اكواب)  معدنٌه

 .نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص

 تارٌخ وفً 392   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد دمحم محمود/  لصاحبها  الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئة الهدى -  3

 -2.  الغذائٌة المواد وتغلٌف لتعبئة مصنع وتشغٌل لامة -1/ بجعله النشاط تعدٌل تم:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215519

 الموانٌن احكام مراعاه مع.  اللحوم او تسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع وبٌع تربٌة

 نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه على الحصول المنشأه وعلى والمرارات واللوائح

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 تارٌخ وفً 534   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، غطاس موسى مساعد سعد/  لصاحبها االسمنتى للطوب مساعد سعد -  1

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215559

 نوع تعدٌل تم25215555 تارٌخ وفً 533   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌد السٌد عبدالحمٌد منصف لصاحبها افالون -  2

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 تارٌخ وفً 543   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عبدالسالم دمحم احمد/ لصاحبها.  والتجاره للصناعه المتمدمه -  3

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523

 تارٌخ وفً 542   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا ٌوسف جمال مرٌم/ لصاحبتها.  السٌاحٌه للخدمات ترافل سٌمو -  4

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523

 545   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عبدالمجٌد حسٌن على/ لحاحبها. والصابون السائله الصناعٌه للمنظفات روما -  5

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215524 تارٌخ وفً 545   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالغنى عبدالمجٌد حسٌن على -  6

 استثمار: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 421   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جفال حافظ ناصر حمدى -  7

 استثمار :التأشٌر

 536   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم محمود عمر/  لصاحبها. العامه والمماوالت العمارى لالستثمار اٌجٌبت روٌال -  8

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215517 تارٌخ وفً

 547   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم ابوالفتح ابراهٌم احمد/ دكتور لصاحبها.  المركزه والعناٌة للباطنه الكوثر مركز -  9

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً

 تعدٌل تم25215525 تارٌخ وفً 545   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سمعان زكى سمعان هانى/  لصاحبها.  كرٌم فوتو -  15

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215519 تارٌخ وفً 392   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم احمد دمحم محمود -  11

 استثمار: التأشٌر

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215523 تارٌخ وفً 541   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مصطفى دمحم مصطفى دمحم -  12

 استثمار: التأشٌر

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تارٌخ وفً 25، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م م ذ ش الزراعٌه والحاصالت التمور وتغلٌف لتعبئه الحٌاه تمور -  1

  جنٌه  1255550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215531،

   تارٌخ وفً 25، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م م ذ ش الزراعٌه والحاصالت التمور وتغلٌف لتعبئه الحٌاه تمور -  2

  جنٌه  1255550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215531،

   تارٌخ وفً 25، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م م ذ ش الزراعٌه والحاصالت التمور وتغلٌف لتعبئه الحٌاه تمور -  3

  جنٌه  1255550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215531،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   تارٌخ وفً 25، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات م م ذ ش الزراعٌه والحاصالت التمور وتغلٌف لتعبئه الحٌاه تمور -  4

  جنٌه  1255550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215531،

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 25215556 تارٌخ وفً 431    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، SUN VALLEY OF GOLD الذهب وادى شمس -  1

 المجاوره( 5532) رلم بالعمار( 3) رلم شمه/  فى الكائن بالعنوان للشركه ادارى ممر اضافة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 الماهره محافظة - البساتٌن - العلوى بالمعراج الخامسه

,  العنوان تعدٌل تم 25215559 تارٌخ وفً 258    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة دمحم احمد نادى ابراهٌم -  2

 الصناعٌه المنطمة( 19 من جزء) رلم لطعه االستراتٌجى الغذاء منطمة/ النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

   موافمه ٌلزم سٌناء عدا فٌما الخارج فى او ع.م.ج فى توكٌالت او مكاتب او فروع لها ٌنشئ ان للشركه ٌجوز 5النٌل شرق المطاهره

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شخص كل  وتعهداتها الشركه معامالت على التولٌع حك ٌملن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم على حسن امال -  1

 وان مفوضٌن وكالء او مدٌرٌن عده ٌعٌن ان فى الحك وللمجلس االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتولٌع مفوض

/ المهندس المنتدب العضو و عطا عطاهلل راضى هالة/ المهندسه االداره محجلس ولرئٌس. الشركه عن التولٌع حك اٌضا ٌخولهم

 الحكومٌه الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل حك.  متجمعٌن او منفردٌن.  اسماعٌل حسٌن خدٌوى حاتم

 177   برلم    25215519:  تارٌخ ، اشكالهم بكافه االعمال ولطاع والخاص العام والمطاع الحكومٌه والغٌر

 واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم على حسن امال -  2

 والمصارف البنون مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع

 الشركه الصول والبٌع والرهن اضوااللتر الشراء عمود على التولٌع فى الحك لهما وكذلن اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل

 ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهما ولصالحها الشركه باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌه وممتلكاتها

 177   برلم    25215519:  تارٌخ ، وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهما واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه

 العمود كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم على حسن امال -  3

 ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات

 177   برلم    25215519:  تارٌخ

 كل  وتعهداتها الشركه معامالت على التولٌع حك ٌملن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالعاطى حسن ساره -  4

 وكالء او مدٌرٌن عده ٌعٌن ان فى الحك وللمجلس االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتولٌع مفوض شخص

 المنتدب العضو و عطا عطاهلل راضى هالة/ المهندسه االداره محجلس ولرئٌس. هالشرك عن التولٌع حك اٌضا ٌخولهم وان مفوضٌن

 الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل حك.  متجمعٌن او منفردٌن.  اسماعٌل حسٌن خدٌوى حاتم/ المهندس

 177   برلم    25215519:  تارٌخ ، اشكالهم بكافه االعمال ولطاع والخاص العام والمطاع الحكومٌه والغٌر الحكومٌه

 واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالعاطى حسن ساره -  5

 والمصارف البنون مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع

 الشركه الصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فى الحك لهما وكذلن اغراضها وضمن الشركه باسم نذل وكل

 ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهما ولصالحها الشركه باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌه وممتلكاتها

 177   برلم    25215519:  تارٌخ ، وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهما واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  دمحم عبدالعاطى حسن ساره -  6

 ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 177   برلم    25215519:  تارٌخ ، ذكر

 كل  وتعهداتها الشركه معامالت على التولٌع حك ٌملن  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  بخٌت على غزالى حاتم -  7

 وكالء او مدٌرٌن عده ٌعٌن ان فى الحك وللمجلس االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتولٌع مفوض شخص

 المنتدب العضو و عطا عطاهلل راضى هالة/ المهندسه االداره محجلس ولرئٌس. الشركه عن التولٌع حك اٌضا ٌخولهم وان مفوضٌن

 الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل حك.  متجمعٌن او منفردٌن.  اسماعٌل حسٌن خدٌوى حاتم/ المهندس

 177   برلم    25215519:  تارٌخ ، اشكالهم بكافه االعمال ولطاع والخاص العام والمطاع الحكومٌه والغٌر الحكومٌه

 سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  بخٌت على غزالى حاتم -  8

 البنون مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع

 والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فى الحك لهما وكذلن اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل والمصارف

 وعزل تعٌٌن فى الحك ولهما ولصالحها لشركها باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌه وممتلكاتها الشركه الصول

   برلم    25215519:  تارٌخ ، وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهما واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى

177 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع  ادارة مجلس رئٌس نائب  مساهمة شركة  بخٌت على غزالى حاتم -  9

 ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 177   برلم    25215519:  تارٌخ ، ذكر

 شخص كل  وتعهداتها الشركه معامالت على التولٌع حك ٌملن  منتدب عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حسٌن خدٌوى حاتم -  15

 وان مفوضٌن وكالء او مدٌرٌن عده ٌعٌن ان فى الحك وللمجلس االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتولٌع مفوض

/ المهندس المنتدب العضو و عطا عطاهلل راضى هالة/ المهندسه االداره محجلس ولرئٌس. الشركه عن التولٌع حك اٌضا ٌخولهم

 الحكومٌه الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل حك.  متجمعٌن او منفردٌن.  اسماعٌل حسٌن خدٌوى حاتم

 177   برلم    25215519:  تارٌخ ، اشكالهم بكافه االعمال ولطاع والخاص العام والمطاع الحكومٌه والغٌر

 واٌداع سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  منتدب عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حسٌن خدٌوى حاتم -  11

 والمصارف البنون مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع

 الشركه الصول والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فى الحك لهما وكذلن اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل

 ووكالء مستخدمى وعزل تعٌٌن فى الحك ولهما ولصالحها الشركه باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌه وممتلكاتها

 177   برلم    25215519:  تارٌخ ، وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهما واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه

 العمود كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع  منتدب عضو  مساهمة شركة  اسماعٌل حسٌن خدٌوى حاتم -  12

 ، ذكر ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات

 177   برلم    25215519:  تارٌخ

 كل  وتعهداتها الشركه معامالت على التولٌع حك ٌملن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عطا هللا عطا راضى هالة -  13

 وكالء او مدٌرٌن عده ٌعٌن ان فى الحك وللمجلس االداره مجلس من والتعهدات المعامالت هذه على بالتولٌع مفوض شخص

 المنتدب العضو و عطا عطاهلل راضى هالة/ المهندسه االداره محجلس ولرئٌس. كهالشر عن التولٌع حك اٌضا ٌخولهم وان مفوضٌن

 الجهات جمٌع امام اغراضها وضمن الشركه باسم التعامل حك.  متجمعٌن او منفردٌن.  اسماعٌل حسٌن خدٌوى حاتم/ المهندس

 177   برلم    25215519:  تارٌخ ، اشكالهم بكافه االعمال ولطاع والخاص العام والمطاع الحكومٌه والغٌر الحكومٌه

 سحب من والمصارف البنون جمٌع مع التعامل وكذلن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عطا هللا عطا راضى هالة -  14

 البنون مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات خطابات واستصدار الحسابات وغلك وفتح الشٌكات على والتولٌع واٌداع

 والبٌع والرهن وااللتراض الشراء عمود على التولٌع فى الحك لهما وكذلن اغراضها وضمن الشركه باسم ذلن وكل والمصارف

 وعزل تعٌٌن فى الحك ولهما ولصالحها الشركه باسم والمنموالت والسٌارات واالراضى العمارٌه وممتلكاتها الشركه الصول

   برلم    25215519:  تارٌخ ، وتحوٌل وتولٌع المبالغ ودفع لبض حك ولهما واجورهم مرتباتهم وتحدٌد الشركه ووكالء مستخدمى

177 

 كافه وابرام والتجارٌه االذنٌه السندات كافه وتسدٌد وبٌع  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  عطا هللا عطا راضى هالة -  15

 ما بعض او كل فى الغٌر تفوٌض او توكٌل حك ولهما باالجل او بالنمد الشركه بمعامالت تتعلك التى والصفمات والمشارطات العمود

 177   برلم    25215519:  تارٌخ ، ذكر

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

:  تارٌخ ، 789  2525/53/21 حتى سارى.  اسماعٌل دمحم سٌد ولٌد/  لصاحبها.  واالستثمار للتجارة Y&A اٌه اند واي -  1

 546   برلم    25215525

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عنشز أو إعادة الطبالتعديل أو ال منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

 

 

 


