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   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  حرفوش ابراهيم سعيد محمد)  لصاحبها ADWIL السيارات تبريد سائل لتصنيع أدويل -  1

 تعبئه أو خلط أو لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 872 برقم 20190819 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع السيارات وشحوم السيارات تبريد سائل وتغليف

 - حرفوش ابراهيم سعيد احمد بملك - الناحيه داير ش - سندوب منيه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 لسنة 72 قانون الحكام وفقا( السيد اسماعيل فتحى ابراهيم) لصاحبها المعادن لتشكيل السيد اسماعيل فتحى ابراهيم منشأة -  2

 - المعادن لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة عن 882 برقم 20190821 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017

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

 - بجمصة الصناعية بالمنطقة - الثالثة بالمرحلة -( ج) بلوك -( 20) رقم القطعة:  بجهة

 قانون ألحكام وفقا(  على على اسماعيل محمد منصور)  لصاحبها بالستيك عبوات لتصنيع على اسماعيل محمد منصور منشأة -  3

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 856 برقم 20190801 فى قيد ، 2000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72

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

 - الرابعة بالمرحلة -(  ز)  بلوك -(  24)  رقم القطعة - الصناعية المنطقة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 وفقا(  هاشم عبدالرحمن عبدالمنعم رضا)  لصاحبها TOP MEDICAL الطبيه والمستلزمات االجهزة لتجارة ميديكال توب -  4

 الجمله جارهت عن 884 برقم 20190822 فى قيد ، 1000000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التجميل ومستحضرات الطبيه والمستلزمات لالجهزة والتجزئه

 االداريه النيابه تقسيم - المصنع ش امتداد - الثانى الدور 35 برج:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

- 

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  مسلم توفيق عبدالمتعال توفيق)  لصاحبها االسماك لتربية مسلم توفيق عبدالمتعال توفيق منشأة -  5

 احكام مراعاة مع السمكية المزارع إقامة عن 889 برقم 20190827 فى قيد ، 51000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017

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

 ، فرد تاجر ،(  البشبيشى محمود الفتوح ابو محمد) لصاحبها الصناعى والصرف الرى مياه محطات وصيانة القامة الهندسية -  6

 الرى مياه طلمبات محطات وصيانة وتشغيل اوادارة اقامة عن 854 برقم 20190801 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس

 الصرف محطات وصيانة وادارة تشغيل او اقامة - الزراعى لالستصالح المخصصة لالراضى نقلها وخطوط توزيعها وشبكات

 الحصول لشركةا وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع وتوصيالتها والتنقية الصناعى الصرف او الصحى

 - غمر ميت قسم - 1رقم شقة - علوى االول الدور - المعاهده ش 1:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  محمود محمد محمود خالد)  لصاحبها مالمين صوانى لتصنيع محمود محمد محمود خالد منشأة -  7

 صوانى لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 863 برقم 20190806 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017

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

 - الثانية المرحلة -(  د)  بلوك -(  77)  رقم القطعة - الصناعية المنطقة:  بجهة ،. نشاطها

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  محمد المتولى فوزى وليد)  لصاحبها بالستيك مواسير لتصنيع محمد المتولى فوزى وليد منشأة -  8

 أنابيب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 857 برقم 20190804 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  2017

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع البالستيك من وخراطيم ومواسير

 - محمد المتولى فوزى وائل بملك - شبراهور:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 فرد تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  خليفه محمد محمد على)  لصحابها R.C المعلومات لتكنولوجيا كاسل روبتس -  9

 وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال عن 868 برقم 20190815 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ،

 اإللكترونية تالمعلوما ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال - أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات

 على البيانات إدخال -. وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوي إنتاج -. عليها والتدريب وتشغيلها
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 المدمجة النظم وتطوير إنتاج -.أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصميم التوصيف أعمال -.اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات

 - المساوى حلوانى بجوار - وزير ش:  بجهة ، لشبكات والتصميم التوصيف أعمال -. عليها والتدريب وتشغيلها

 تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  خليفه محمد محمد على)  لصحابها R.C المعلومات لتكنولوجيا كاسل روبتس -  10

 وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ - البيانات وتداول نقل عن 868 برقم 20190815 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد

 االختراع براءات ذلك فى بما الفكرية الملكية حقوق تطوير فى تستثمر التى المشروعات - االنترنت وخدمات االتصاالت - البيانات

 مراكز وإدارة إنشاء - المعلومات اتكنولوجي نقل ومراكز الباحثين إلعداد التدريب مراكز وإدارة إنشاء - الصناعية والرسوم والنماذج

 التقليدى المحتوى بتحويل المتعلقة األنشطة -. وتطويرها واالتصاالت المعلومات مجاالت في المتخصصة والدراسات االستشارات

 - المساوى حلوانى بجوار - وزير ش:  بجهة ، فى بما رقمي محتوى إلى وبيانات وصورة صوت من

 تاجر ،  2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  خليفه محمد محمد على)  لصحابها R.C المعلومات لتكنولوجيا كاسل روبتس -  11

 مراعاة مع والفنى والثقافى العلمى المحتوى رقمنه ذلك عن 868 برقم 20190815 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد

 وزير ش:  بجهة ، نشاطه لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام

 - المساوى حلوانى بجوار -

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 احكام مراعاة مع البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكه الفقى احمد عبدالحليم احمد ايمن -  1

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

 احكام مراعاة مع البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 852 برقم 20190801 فى ،قيدت 300000.000

)  رقم القطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات لوائحوال القوانين

 - بجمصه الصناعية المنطقة - الثالثة بالمرحلة -(  ج)  بلوك -(  14

 مع صاج وألواح معادن وتقطيع وصهر لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشركاه منسى عمر محمد عبدالغنى احمد -  2

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

 صاج وألواح معادن وتقطيع وصهر لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة عن ، 859 برقم 20190805 فى ،قيدت 300000.000   مالها

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

 - بجمصه الصناعية بالمنطقة - الرابعة بالمرحلة -(  ز)  بلوك -(  17)  رقم القطعة:  بجهة

 قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز حاستصال  ،  شركة   وشركاها اسماعيل العزيز عبد رجب ريحاب -  3

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

 رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن، واالستزراع

 ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 فى ،قيدت 2005000.000   مالها ،رأس   الدواجن أنواع جميع تربية - اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج

 األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح عن ، 853 برقم 20190801

 الري طرق تستخدم وأن، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة

 وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة

 أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس

 الزراعية الجمعية بجوار - االرضى الدور - شلبى عبدالجواد صبحى منزل - البرامون:  بجهة ، الدواجن أنواع جميع تربية - اللحوم

- 

 البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور  ،  شركة   وشركاها اسماعيل العزيز عبد رجب ريحاب -  4

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع - السمكية المزارع إقامة -. اللحوم أو التسمين أو
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 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

  

 أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور عن ، 853 برقم 20190801 فى ،قيدت 2005000.000   مالها ،رأس  

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

 - االرضى الدور - شلبى عبدالجواد صبحى منزل - البرامون:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - الزراعية الجمعية بجوار

 قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح   ،  شركة   وشركاه بدر جبر الموجود عبد التواب عبد -  5

 االستصالح مخصصةالغراض االراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط المستصلحة االراضي واستزراع لالستزراع

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

 ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء

 فى ،قيدت 1200000.000   مالها ،رأس   الدواجن انواع جميع تربية - اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج

 االراضي واستزراع لالستزراع قابلة تجعلها التي االساسية بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح عن ، 871 برقم 20190815

 الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح مخصصةالغراض االراضي تكون ان الحالتين هاتين في ويشترط المستصلحة

 وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس االستزراع في الحديثة

 او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس

 - بلقاس محكمة بجوار علوى االول الدور -رجيله ابو ش 14:  بجهة ، الدواجن انواع جميع تربية - اللحوم

 او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذاك كان سواء والطيور  ،  شركة   وشركاه بدر جبر الموجود عبد التواب عبد -  6

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

 والطيور عن ، 871 برقم 20190815 فى ،قيدت 1200000.000   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 احكام مراعاة مع - السمكية المزارع اقامة - اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذاك كان سواء

 ابو ش 14:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة خيصالترا كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - بلقاس محكمة بجوار علوى االول الدور -رجيله

 العقارى االستثمار -  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون أنشطة  ،  شركة   وشريكه رويسى سعيد محمد بن حامد بن سامى -  7

 مراعاة مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن

 أنواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار وماورد 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد

 ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية -  اللحوم أو التسمين أو االلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات

 قانون أنشطة عن ، 864 برقم 20190806 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج

 الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -  2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 رئيس بقرار وماورد 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد مراعاة مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم

 -  اللحوم أو التسمين أو االلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

 - االبعاديه - 18 قريه:  بجهة ، البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية

 - علوى الثانى الدور - السعيد عبدربه وائل منزل

 بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - اللحوم أو التسمين أو  ،  شركة   وشريكه رويسى سعيد محمد بن حامد بن سامى -  8

 مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية

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

)  الفنادق وتشغيل اقامة - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر

 برقم 20190806 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   السياحية والقرى الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت(  الثابتة

 واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - اللحوم أو التسمين أو عن ، 864

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

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

 الفندقية واالجنحة والشقق والموتيالت(  الثابتة)  الفنادق وتشغيل اقامة - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007

 - علوى الثانى الدور - السعيد عبدربه وائل منزل - االبعاديه - 18 قريه:  بجهة ، السياحية والقرى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 ترفيهية او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطة  ،  شركة   وشريكه رويسى سعيد محمد بن حامد بن سامى -  9

 والشقق والموتيالت الفنادق مستوى يقل اال على فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال - ثقافية او تجارية او رياضية او

 المساحات اجمالى نصف على منها المبيعه الوحدات مساحه اجمالى يزيد واال نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفندقية واالجنحه

 المتخصصة المستشفيات وتشغيل اقامة(  الدوليه عدا فيما)  المدارس تشغيل او اداره او انشاء - للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه

 او المكمله واالنشطة عن ، 864 برقم 20190806 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   تضمه وما العامة أو المتكاملة أو

 اال على فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال - ثقافية او تجارية او رياضية او ترفيهية او خدميه كانت سواء بذلك المرتبطه

 المبيعه الوحدات مساحه اجمالى يزيد واال نجوم ثالثة عن سياحيةال والقرى الفندقية واالجنحه والشقق والموتيالت الفنادق مستوى يقل

(  الدوليه عدا فيما)  المدارس تشغيل او اداره او انشاء - للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالى نصف على منها

 السعيد عبدربه وائل منزل - االبعاديه - 18 يهقر:  بجهة ، تضمه وما العامة أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل اقامة

 - علوى الثانى الدور -

 سنويا% 10 تقدم أن بشرط طبيه أو عالجيه داخليه أنشطة من  ،  شركة   وشريكه رويسى سعيد محمد بن حامد بن سامى -  10

 والمتخصصة العامة المقاوالت - 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من أنشطة_  شغلها يتم التى األسرة عدد من بالمجان

 وفى - االستثمار بقانون الواردة لألنشطه مستقل مالى ومركز مستقله حسابات بإفراد االلتزام مع - العمومية التوريدات - والمتكاملة

 تمتع عدم مع 2017 لسنة 17 االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله

 أنشطة من عن ، 864 برقم 20190806 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

 رقم االستثمار قانون خارج من أنشطة_  شغلها يتم التى األسرة عدد من بالمجان سنويا% 10 تقدم أن بشرط طبيه أو عالجيه داخليه

 ومركز مستقله حسابات بإفراد االلتزام مع - العمومية التوريدات - والمتكاملة والمتخصصة العامة المقاوالت - 2017 لسنة 72

 والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى - االستثمار بقانون الواردة لألنشطه مستقل مالى

 - االبعاديه - 18 قريه:  بجهة ، بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة 17 االستثمار بقانون الواردة

 - علوى الثانى الدور - السعيد عبدربه وائل منزل

 وانينالق احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة والحوافز  ،  شركة   وشريكه رويسى سعيد محمد بن حامد بن سامى -  11

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

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة والحوافز عن ، 864 برقم 20190806 فى ،قيدت

 - السعيد عبدربه وائل منزل - االبعاديه - 18 قريه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 - علوى الثانى الدور

 اقامة:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه  ،  شركة   B.A.A والمأكوالت لألغذية الشامى الحارة باب -  12

 وسالسل والتجزئه الجمله تجارة - التجهيز سابقة واألغذية الغذائيه والمنتجات المواد كافة وتغليف وتعبئه لتصنيع مصنع وتشغيل

 لتقديم لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة وتشغيل اقامة:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من انشطه - االمداد

 بافراد االلتزام مع -  التجهيز سابقه والوجبات أواى والتيك المأكوالت أنواع جميع موتقدي(  الكحولية عدا)  المشروبات أنواع جميع

 من انشطه عن ، 855 برقم 20190801 فى ،قيدت 1050000.000   مالها ،رأس   مستقل مالى مركز مستقله ماليه حسابات

 واألغذية الغذائيه والمنتجات المواد كافة وتغليف وتعبئه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل

 وتشغيل اقامة:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من انشطه - االمداد وسالسل والتجزئه الجمله تجارة - التجهيز سابقة

 أواى والتيك المأكوالت أنواع جميع وتقديم(  الكحولية عدا)  المشروبات أنواع جميع لتقديم لتقديم الثابتة والكافتريات المطاعم وادارة

 الحسن عمارة - الرفاعى سامح ش:  بجهة ، مستقل مالى مركز مستقله ماليه حسابات بافراد االلتزام مع -  التجهيز سابقه والوجبات

 - والسندرة االرضى الدور - عبدالعال ابراهيم

 التزام عدم حاله وفى - االستثمار بقانون الواردة لالنشطه  ،  شركة   B.A.A والمأكوالت لألغذية الشامى الحارة باب -  13

 خارج االنشطه التمتع عدم مع - 2017 لسنة 72 االستثمار بقانون الواردة والحوافز المزايا فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه

 تشترك او مصلحة لها تكون أن للشركة وزويج  2017 لسنة 72 االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون

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

 عن ، 855 برقم 20190801 فى ،قيدت 1050000.000   مالها ،رأس   او السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج

 بقانون الواردة والحوافز المزايا فى حقها يسقط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى - االستثمار بقانون الواردة لالنشطه

 لسنة 72 االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطه التمتع عدم مع - 2017 لسنة 72 االستثمار

 شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك او مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز  2017

 ش:  بجهة ، او السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز كما. الخارج أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 - والسندرة االرضى الدور - عبدالعال ابراهيم الحسن عمارة - الرفاعى سامح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها  ،  شركة   B.A.A والمأكوالت لألغذية الشامى الحارة باب -  14

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

 والئحته القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها عن ، 855 برقم 20190801 فى ،قيدت 1050000.000   مالها ،رأس

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

 - والسندرة االرضى الدور - عبدالعال ابراهيم الحسن عمارة - الرفاعى سامح ش:  بجهة ،. طهانشا

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  ، فرد تاجر ،( البشبيشى محمود الفتوح ابو محمد) لصاحبها الصناعى والصرف الرى مياه محطات وصيانة القامة الهندسية -  1

 شقة - علوى االول الدور - المعاهده ش 1 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 854    برقم قيده سبق

 - غمر ميت قسم - 1رقم

 قانون ألحكام وفقا(  على على اسماعيل محمد منصور)  لصاحبها بالستيك عبوات لتصنيع على اسماعيل محمد منصور منشأة -  2

 المنطقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 856    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72

  - الرابعة بالمرحلة -(  ز)  بلوك -(  24)  رقم القطعة - الصناعية

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  محمد المتولى فوزى وليد)  لصاحبها بالستيك مواسير لتصنيع محمد المتولى فوزى وليد منشأة -  3

 بملك - شبراهور ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190804 تاريخ وفي 857    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

  - محمد المتولى فوزى وائل

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  محمود محمد محمود خالد)  لصاحبها مالمين صوانى لتصنيع محمود محمد محمود خالد منشأة -  4

 - الصناعية المنطقة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 863    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

  - الثانية المرحلة -(  د)  بلوك -(  77)  رقم القطعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  فهخلي محمد محمد على)  لصحابها R.C المعلومات لتكنولوجيا كاسل روبتس -  5

  - المساوى حلوانى بجوار - وزير ش ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190815 تاريخ وفي 868    برقم قيده سبق  ،

 ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  حرفوش ابراهيم سعيد محمد)  لصاحبها ADWIL السيارات تبريد سائل لتصنيع أدويل -  6

 داير ش - سندوب منيه ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190819 تاريخ وفي 872    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

  - حرفوش ابراهيم سعيد احمد بملك - الناحيه

 لسنة 72 قانون الحكام وفقا( السيد اسماعيل فتحى ابراهيم) لصاحبها المعادن لتشكيل السيد اسماعيل فتحى ابراهيم منشأة -  7

 -( 20) رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190821 تاريخ وفي 882    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

  - بجمصة الصناعية بالمنطقة - الثالثة بالمرحلة -( ج) بلوك

 وفقا(  هاشم عبدالرحمن عبدالمنعم رضا)  لصاحبها TOP MEDICAL الطبيه والمستلزمات االجهزة لتجارة ميديكال توب -  8

:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 884    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام

  - االداريه النيابه تقسيم - المصنع ش امتداد - الثانى الدور 35 برج ،

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  مسلم توفيق عبدالمتعال توفيق)  لصاحبها االسماك لتربية مسلم توفيق عبدالمتعال يقتوف منشأة -  9

  - قالبشو ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190827 تاريخ وفي 889    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،( تعديل)2017لسنة72 قانون الحكام وفقا(يوسف محمد علي رضا) لصاحبها االرز لضرب يوسف محمد علي رضا منشاة -  1

 لضرب مضرب وتشغيل اقامة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 583   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 كافة على الحصول الشركه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الزراعية المحاصيل وتعبئة االرز

 نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017لسنة72 قانون الحكام وفقا يوسف محمد على رضا/  لصاحبها االرز لضرب المصرية -  2

 الزراعية المحاصيل وتعبئة االرز لضرب مضرب وتشغيل اقامة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190820 تاريخ وفي 583

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  حرفوش ابراهيم سعيد محمد)  لصاحبها ADWIL السيارات تبريد سائل لتصنيع أدويل -  1

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190819 تاريخ وفي 872   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر

 لسنة 72 قانون الحكام وفقا( السيد اسماعيل فتحى ابراهيم) لصاحبها المعادن لتشكيل السيد اسماعيل فتحى ابراهيم منشأة -  2

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190821 تاريخ وفي 882   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

 قانون ألحكام وفقا(  على على اسماعيل محمد منصور)  لصاحبها بالستيك عبوات لتصنيع على اسماعيل محمد منصور منشأة -  3

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 856   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفقا(  اشمه عبدالرحمن عبدالمنعم رضا)  لصاحبها TOP MEDICAL الطبيه والمستلزمات االجهزة لتجارة ميديكال توب -  4

 وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190822 تاريخ وفي 884   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام

 استثمار: التأشير

 فرد تاجر ، 2017 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  خليفه محمد محمد على)  لصحابها R.C المعلومات لتكنولوجيا كاسل روبتس -  5

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190815 تاريخ وفي 868   برقم قيده سبق  ،

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  مسلم توفيق عبدالمتعال توفيق)  لصاحبها االسماك لتربية مسلم توفيق عبدالمتعال توفيق منشأة -  6

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190827 تاريخ وفي 889   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

  ، فرد تاجر ،( البشبيشى محمود الفتوح ابو محمد) لصاحبها الصناعى والصرف الرى مياه محطات وصيانة القامة الهندسية -  7

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190801 تاريخ وفي 854   برقم قيده سبق

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  محمود محمد محمود خالد)  لصاحبها مالمين صوانى لتصنيع محمود محمد محمود خالد منشأة -  8

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190806 تاريخ وفي 863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

 لسنة 72 قانون ألحكام وفقا(  محمد المتولى فوزى وليد)  حبهالصا بالستيك مواسير لتصنيع محمد المتولى فوزى وليد منشأة -  9

 استثمار: التأشير وصف،  الشركة نوع تعديل تم20190804 تاريخ وفي 857   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، 2017

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رضا/  لصاحبها االرز لضرب المصرية: الى 583 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم20190820:  تاريخ فى  ،  -  1

   2017لسنة72 قانون الحكام وفقا يوسف محمد على

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفى ،   635:  برقم قيدها سبق  محدودة مسئولية ذات ،  MILESTONE والتصدير لالستيراد استون ميل   - 1

 اخري محافظة الى للشركة العام المركز لنقل القيد محو  السجل شطب/محو تم   20190827

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 المال رأس تعديل تم 20190825،   تاريخ وفي 804، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشركاه طقيه عوض عوض عوض -  1

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

 المال رأس تعديل تم 20190825،   تاريخ وفي 804، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة وشريكته طقيه ضعو عوض محمد -  2

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

3  - P L G رأس تعديل تم 20190825،   تاريخ وفي 804، برقم قيدها سبق ،  تضامن شركة جروب الين بترو جى ال بى 

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

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه ابراهيم الحميد عبد حسان شكرى -  1

  - سالم صالح ش من - حجازى صالح ش 4 رقم عقار األرضى بالدور - فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، م م ش للسياحة الجنة طيور -  2

  - سالم صالح ش من - حجازى صالح ش 4 رقم عقار األرضى بالدور - فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه ابراهيم الحميد عبد حسان شكرى -  3

  - الدائرى الطريق ش 2 عقار السابع الدور 705 شقة - فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، م م ش للسياحة نةالج طيور -  4

  - الدائرى الطريق ش 2 عقار السابع الدور 705 شقة - فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه ابراهيم الحميد عبد حسان شكرى -  5

  - البحرى النصر سيف ش 1 رقم عقار األرضى بالدور - فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، م م ش للسياحة الجنة طيور -  6

  - البحرى النصر سيف ش 1 رقم عقار األرضى بالدور - فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه ابراهيم الحميد عبد حسان شكرى -  7

  - بشبيش قسم - زاهر محمد/  د صيدلية خلف - البحر ش - علوى الثالث بالدور شقة - فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، م م ش للسياحة الجنة طيور -  8

  - بشبيش قسم - زاهر محمد/  د صيدلية خلف - البحر ش - علوى الثالث بالدور شقة - فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه ابراهيم الحميد عبد حسان شكرى -  9

  - الشرقى البر - زغلول سعد ش السالم برج 62 رقم عقار األرضى بالدور - فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، م م ش للسياحة الجنة طيور -  10

  - الشرقى البر - زغلول سعد ش السالم برج 62 رقم عقار األرضى بالدور - فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه ابراهيم الحميد عبد حسان شكرى -  11

  - إبراهيم حلمى محمد ش معروف عمارات 7 رقم عقار - الثالث الدور 31 رقم شقة - فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، م م ش للسياحة الجنة طيور -  12

  - إبراهيم حلمى محمد ش معروف عمارات 7 رقم عقار - الثالث الدور 31 رقم شقة - فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه ابراهيم الحميد عبد حسان شكرى -  13

  - الوسطى الجزيرة ش 1 رقم عقار الثالث بالدور أ 2 رقم مكتب - فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، م م ش للسياحة الجنة طيور -  14

  - الوسطى الجزيرة ش 1 رقم عقار الثالث بالدور أ 2 رقم مكتب - فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، وشريكيه ابراهيم الحميد عبد حسان شكرى -  15

  - معوض كفر - أباظة منشية عارف السالم عبد ش 10 رقم عقار األول بالدور - فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 وصف،  العنوان تعديل تم 20190801 تاريخ وفي 813    برقم قيدها سبق  ، بسيطة توصية ، م م ش للسياحة الجنة طيور -  16

  - معوض كفر - أباظة منشية عارف السالم عبد ش 10 رقم عقار األول بالدور - فرع افتتاح ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20190806 تاريخ وفي 586    برقم قيدها سبق  ، تضامن شركة ، وشريكيه حسين السيد احمد عبدالحميد -  17

 ابراهيم محمود بدرية/ بملك الشمارقة تبع سمتاى مياه محطة شارع 3 ،:   الـتأشير وصف،  العنوان

 تاريخ وفي 861    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والفندقيه السياحيه والتنميه العقاريه لالستثمارات طيبه شركه -  18

 شارع مع االسفلتية الخلطة شارع االرضى الدور 8 رقم المحل..  فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807

 - طيبة برج - عارف السالم عبد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 861    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والفندقيه السياحيه والتنميه العقاريه لالستثمارات طيبه شركه -  19

 مع االسفلتية الخلطة شارع االرضى الدور 9 رقم المحل..   فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807

 - طيبة برج - عارف السالم عبد شارع

 تاريخ وفي 861    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والفندقيه السياحيه والتنميه العقاريه لالستثمارات طيبه شركه -  20

 مع االسفلتية الخلطة شارع االرضى الدور 10 رقم المحل..   فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807

 - طيبة برج - عارف السالم عبد شارع

 تاريخ وفي 861    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والفندقيه السياحيه والتنميه العقاريه لالستثمارات طيبه شركه -  21

 مع االسفلتية الخلطة شارع االرضى الدور 11 رقم المحل..   فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807

 - طيبة برج - عارف السالم عبد شارع

 تاريخ وفي 861    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، والفندقيه السياحيه والتنميه العقاريه لالستثمارات طيبه شركه -  22

 مع االسفلتية الخلطة شارع االرضى الدور 12 رقم المحل..   فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190807

 - طيبة برج - عارف السالم عبد شارع

 تم 20190818 تاريخ وفي 122    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، فيرت ايجي الكيماويه لالسمده المصريه -  23

  -290   -289  -288-  287   -286-285-284) رقم القطع:  النشاط مارسةم موقع ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل

 - الصناعية المنطقة-الرابعة المرحلة( 293  -292  -291

،  العنوان تعديل تم 20190822 تاريخ وفي 454    برقم قيدها سبق  ، مساهمة شركة ، المستشفيات وتشغيل إلقامة الرحمه -  24

 مستشفى)  - غرب حى - الرحمه مسجد شارع - 128/108 القطعة - الشرقى الزباله حوض - فرع افتتاح ،:   الـتأشير وصف

 (  الرحمه

 تاريخ وفي 635    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، MILESTONE والتصدير لالستيراد استون ميل -  25

 بالمنطقة - 3 رقم مكتب - 173 رقم قطعة - الى للشركة العام المركز نقل ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190827

  الجديدة دمياط - المركزية

 تاريخ وفي 886    برقم قيدها سبق  ، محدودة مسئولية ذات ، MILESTONE والتصدير لالستيراد استون ميل -  26

 الجديدة دمياط - المركزية بالمنطقة - 3 رقم مكتب - 173 رقم قطعة  ،:   الـتأشير وصف،  العنوان تعديل تم 20190827

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 التجارة - واالستيراد التجارية والتوكيالت التصدير  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، Goldera Pharm فارم جولديرا -  1

 األمصال و البيطرية و البشرية األدوية توريد و توزيع و تجارة  - العمومية التوريدات - قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة

 و الغذائية المكمالت و التجميل مستحضرات و أنواعها بمختلف الطبية والمحاليل الطبية األجهزة و المستلزمات و اللقاحات و

 تلتزم  - الغير لدى سبق ما كل وتصنيع الخاصه واالغذيه الطبيه واالعشاب البرمكسات و البودرات و السائلة األعالف إضافات

،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 388   برقم قيدها سبق  ، والقانون 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه

 المسئولية محدودة واحد شخص شركة:  التأشير وصف

 المستوردين سجل شان فى 1982 لسنه 121 رقم  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، Goldera Pharm فارم جولديرا -  2

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

 واالعالن الدعاية - المنتجات تسويق - الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة

 استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك والمرئية والمقروءة المسموعة الوسائل بكافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم20190807 تاريخ وفي 388   برقم قيدها سبق  ، بأي تشترك ان للشركة يجوز وال االنشطة هذه لمباشرة الالزمة الراخيص

 المسئولية محدودة واحد شخص شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل

 تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه  المسئولية محدودة واحد شخص شركة ، Goldera Pharm فارم جولديرا -  3

 ان او معها او اخرى شركة فى تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو أعماال

 تعديل تم20190807 تاريخ وفي 388   برقم قيدها سبق  ، القانون الحكام طبقا كله وذلك اخرى طبيعه من شركة الى تتحول

 المسئولية محدودة واحد شخص شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 والمقاوالت العقارية االستثمارات بكافة القيام  مساهمة شركة ، والفندقيه السياحيه والتنميه العقاريه لالستثمارات طيبه شركه -  4

 ذلك فى بما التجارية االعمال وكافة البناء اعمال بكافة والقيام والعقارات االراضى وتسويق وشراء بيع ذلك فى بما والخاصة العامة

 ومستلزمات انواعها بكافة والمعدات واالدوات واالجهزة الطبية دويةواال والصناعية الغذائية المنتجات لكافة والتسويق الترويج

 بكافة والقيام والخاصة العامة المقاوالت انواع كافة تنفيذ على بالتعاقد والقيام الخام والمواد السلع من وغيرها البناء ومواد التعبئة

:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807 تاريخ وفي 861   برقم قيدها سبق  ، التجارية والوكالة والتصدير االستيراد اعمال

 مساهمة شركة

 لنشاطها الزما الشركة ادارة تراه ما وكل  مساهمة شركة ، والفندقيه السياحيه والتنميه العقاريه لالستثمارات طيبه شركه -  5

 والهندسية واالقتصادية القانونية ماعدا االستشارية الخدمات كافة وتقديم لذلك المنظمة والقوانين اللوائح حدود فى له ومكمال

 وشراء وزراعتها واستصالحها االراضى وتمليك العمومية والتوريدات التوكيالت اعمال بكافة والقيام السياحية التنمية لمشروعات

 واالتجار والمتصنعة الصنع تامة غير والمنتجات المحاصيل هذه وتصدير وتغليفها تعبئتها او وتصنيعها الزراعية المحاصيل وبيع

 تعديل تم20190807 تاريخ وفي 861   برقم قيدها سبق  ، واالالت العدد واستيراد الزراعى للتصنيع الالزمة المصانع واقامة فيها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 المصانع هذه القامة والمستلزمات واالجهزة  مساهمة شركة ، والفندقيه السياحيه والتنميه العقاريه لالستثمارات طيبه شركه -  6

 الموالت وادارة وتشغيل اقامة - االلبان ومنتجات المواشى وبيع وتسمين تربية وحظائر التفريخ ومعامل الدواجن مزارع واشاء

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع ماركت والهايبر التجارية

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

 تاريخ وفي 861   برقم قيدها سبق  ، كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190807

 أو السالفة الهيئات في تندمج أن لها يجوز  مساهمة شركة ، والفندقيه السياحيه والتنميه العقاريه لالستثمارات طيبه شركه -  7

 تعديل تم20190807 تاريخ وفي 861   برقم قيدها سبق  ، التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 مساهمة شركة:  التأشير وصف،  النشاط

 كبريتات وانتاج االسمدة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  محدودة مسئولية ذات ، فيرت ايجي الكيماويه لالسمده المصريه -  8

 حمض وانتاج% 98.5 المركز الكبريتيك حامض وانتاج المحبب الكالسيوم وكلوريد المحبب البوتاسيوم وكبريتات الناعم البوتاسيوم

 والمبيدات والبودرة السائلة الزراعية والمخصبات والبودرة السائلة الزراعية والمبيدات االسمدة وتعبئة وخلط الهيدروكلوريك

 الحشرية

 ان للشركة ويجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار بشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 122   برقم قيدها سبق  ، مع الوجوه من وجه بأي تشترك او مصلحة لها تكون

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير

 التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات  محدودة مسئولية ذات ، فيرت ايجي الكيماويه لالسمده المصريه -  9

 وذلك بها تلحق او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز ما.  الخارج في او مصر في غرضها تحقيق علي تعاونها قد

 ذات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190818 تاريخ وفي 122   برقم قيدها سبق  ، التنفيذية والئحته القانون الحكام طبقا

 محدودة مسئولية

 تلتزم - التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد  محدودة مسئولية ذات ، MILESTONE والتصدير لالستيراد استون ميل -  10

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وعلى قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة - الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام يخل ال وبما المختصة الجهات

 تاريخ وفي 886   برقم قيدها سبق  ، لتوريداتا/  الصناعيه والكيماويات الزراعيه واالسمدة المبيدات تجارة األخص

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827

 بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - العمومية  محدودة مسئولية ذات ، MILESTONE والتصدير لالستيراد استون ميل -  11

 مخصصة األراضى تكون ان الحالتين هاتين فى ويشترط - المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية

 رئيس وقرار 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما  واالستزراع االستصالح ألغراض

 السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية  - السمكية المزارع إقامة - 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

 تاريخ وفي 886   برقم قيدها سبق  ، الحيوانات أنواع جميع تربية - اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط تعديل تم20190827

 أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء  محدودة مسئولية ذات ، MILESTONE والتصدير لالستيراد استون ميل -  12

 أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أو مصلحة لها تكون أن للشركة ويجوز - اللحوم أو التسمين

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

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع   - التنفيذية والئحته القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 تعديل تم20190827 تاريخ وفي 886   برقم قيدها سبق  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 محدودة مسئولية ذات:  التأشير وصف،  النشاط

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    القانوني الكيان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

،   القانونى الكيان تعديل تم20190827 تاريخ وفي 886   برقم قيدها سبق ، MILESTONE والتصدير لالستيراد استون ميل -  1

 محدودة مسئولية ذات: التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لالستثمار كاسترى: الى 830 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20190804:  تاريخ فى  ،  -  1

 custry المشروعات وادارة

 لالسماك باس سي: الى 767 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20190808:  تاريخ فى  ،  -  2

 محدودة مسئولية ذات شركة

 استون ميل: الى 886 برقم المقيدة الشركة اسم بتعديل التأشير تم  محدودة مسئولية ذات  20190827:  تاريخ فى  ،  -  3

 MILESTONE والتصدير لالستيراد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 قادمه سنوات ثالث لمده الشركه اداره مجلس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  متولي احمد الفتوح ابو عماد -  1

 861   برقم    20190804:  تاريخ ، التشكيل بذات

 قادمه سنوات ثالث لمده الشركه اداره مجلس تعيين تجديد  ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  متولي احمد الفتوح ابو عماد -  2

 9093   برقم    20190804:  تاريخ ، التشكيل بذات

 عالقاتها في الشركة المديرون يمثل محدودة غير لمدة وظيفتهم ويباشرون  مدير  محدودة مسئولية ذات  وخىالط محمد فاروق -  3

 الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين ولهم الغير مع

 وتوقيع المبالغ ودفع وقبض ومكافأتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين االخص وعلى

 الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 805   برقم    20190804:  تاريخ ، والمهمات المواد جميع شراء ولهم باالجل او بالنقد

 عالقاتها في الشركة المديرون يمثل محدودة غير لمدة وظيفتهم ويباشرون  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد السيد -  4

 الشركة غرض ضمن الداخلة والمعامالت العقود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين ولهم الغير مع

 وتوقيع المبالغ ودفع وقبض ومكافأتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين االخص وعلى

 الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل

 805   برقم    20190804:  تاريخ ، والمهمات المواد جميع شراء ولهم باالجل او بالنقد

 في الشركة المديرون يمثل محدودة غير لمدة وظيفتهم ويباشرون  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد فاروق احمد -  5

 غرض نضم الداخلة والمعامالت العقود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين ولهم الغير مع عالقاتها

 المبالغ ودفع وقبض ومكافأتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين االخص وعلى الشركة

 بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع

 805   برقم    20190804:  تاريخ ، والمهمات المواد جميع شراء ولهم باالجل او بالنقد الشركة

 غير القروض اما االعتمادات بطريق واالقتراض والمنقوالت والبضائع  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد فاروق -  6

 المؤسسات في االشتراك وكذلك والرهون والعقارات التجارية المحالت وبيع والمبادالت والمشتريات بالبنوك اعتمادات بها المفتوح

 ملزما التصرف يكون وال المال راس ارباع لثالثة الحائزة الشركاء باغلبية العامة الجمعية موافقة بعد اال اجراءها يجوز فال االخرى

 805   برقم    20190804:  تاريخ ،( الطوخى محمد فاروق/ المدير لوفاة التعديل تم.)المديرين احد وقعه اذا اال للشركة

 غير القروض اما االعتمادات بطريق واالقتراض والمنقوالت والبضائع  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد السيد -  7

 المؤسسات في االشتراك وكذلك والرهون والعقارات التجارية المحالت وبيع والمبادالت والمشتريات بالبنوك اعتمادات بها المفتوح

 ملزما التصرف يكون وال المال راس ارباع لثالثة الحائزة الشركاء باغلبية العامة الجمعية موافقة بعد اال اجراءها يجوز فال االخرى

 805   برقم    20190804:  تاريخ ،( الطوخى محمد فاروق/ المدير لوفاة التعديل تم.)المديرين احد وقعه اذا اال للشركة

 القروض اما االعتمادات بطريق واالقتراض والمنقوالت والبضائع  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد فاروق احمد -  8

 في االشتراك وكذلك والرهون والعقارات التجارية المحالت وبيع والمبادالت والمشتريات بالبنوك اعتمادات بها المفتوح غير

 يكون وال المال راس ارباع لثالثة الحائزة الشركاء باغلبية العامة الجمعية موافقة بعد اال اجراءها يجوز فال االخرى المؤسسات

   برقم    20190804:  تاريخ ،( الطوخى محمد فاروق/ المدير لوفاة التعديل تم.)المديرين احد وقعه اذا اال للشركة ملزما التصرف

805 

 805   برقم    20190806:  تاريخ ،( هللوفا خروج)  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد فاروق -  9

 805   برقم    20190806:  تاريخ ،( للوفاه خروج)  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد السيد -  10



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 805   برقم    20190806:  تاريخ ،( للوفاه خروج)  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد فاروق احمد -  11

 المديران يمثل محدودة غير لمدة للشركة مديران وظيفتهما ويباشران  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد فاروق -  12

 الداخلة والمعامالت العقود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين ولهما الغير مع عالقاتها في الشركة

 وقبض ومكافأتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين االخص وعلى الشركة غرض ضمن

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع

 805   برقم    20190806:  تاريخ ، شراء ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 المديران يمثل محدودة غير لمدة للشركة مديران وظيفتهما ويباشران  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد السيد -  13

 الداخلة والمعامالت العقود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين ولهما الغير مع عالقاتها في الشركة

 وقبض ومكافأتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين االخص وعلى الشركة غرض ضمن

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع

 805   برقم    20190806:  تاريخ ، شراء ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 يمثل محدودة غير لمدة للشركة مديران وظيفتهما ويباشران  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد فاروق احمد -  14

 والمعامالت العقود كافة واجراء باسمها للتعامل السلطات اوسع الصدد هذا في منفردين ولهما الغير مع عالقاتها في الشركة المديران

 ومكافأتهم واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ومستخدمي وكالء وعزل ووقف تعيين االخص وعلى الشركة غرض ضمن الداخلة

 التي والصفقات والمشارطات العقود جميع وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع وقبض

 805   برقم    20190806:  تاريخ ، شراء ولهما باالجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

 بطريق واالقتراض والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد فاروق -  15

 والرهون والعقارات التجارية المحالت عوبي والمبادالت والمشتريات بالبنوك اعتمادات بها المفتوح غير القروض اما االعتمادات

 راس ارباع لثالثة الحائزة الشركاء باغلبية العامة الجمعية موافقة بعد اال اجراءها يجوز فال االخرى المؤسسات في االشتراك وكذلك

 805   برقم    20190806:  تاريخ ،.  المديران احد وقعه اذا اال للشركة ملزما التصرف يكون وال المال

 بطريق واالقتراض والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد السيد -  16

 والرهون والعقارات التجارية المحالت وبيع والمبادالت والمشتريات بالبنوك اعتمادات بها المفتوح غير القروض اما االعتمادات

 راس ارباع لثالثة الحائزة الشركاء باغلبية العامة الجمعية موافقة بعد اال اجراءها يجوز فال رىاالخ المؤسسات في االشتراك وكذلك

 805   برقم    20190806:  تاريخ ،.  المديران احد وقعه اذا اال للشركة ملزما التصرف يكون وال المال

 بطريق واالقتراض والمنقوالت والبضائع والمهمات المواد جميع  مدير  محدودة مسئولية ذات  الطوخى محمد فاروق احمد -  17

 والرهون والعقارات التجارية المحالت وبيع والمبادالت والمشتريات بالبنوك اعتمادات بها المفتوح غير القروض اما االعتمادات

 راس ارباع لثالثة الحائزة اءالشرك باغلبية العامة الجمعية موافقة بعد اال اجراءها يجوز فال االخرى المؤسسات في االشتراك وكذلك

 805   برقم    20190806:  تاريخ ،.  المديران احد وقعه اذا اال للشركة ملزما التصرف يكون وال المال

 ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  الشهراني مبارك بن سعيد بن جبران -  18

 أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما بأسمها والتعامل الشركة ألدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين او مجتمعين

  العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركه باسم التعامل في الحق منفردين أو مجتمعين ولهم

 علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

 122   برقم    20190818:  تاريخ ، حسابات وفتح الشيكات

 او مجتمعين ولهم الغير مع عالقتها في الشركة المديرون يمثل  مدير  محدودة مسئولية ذات  ترك العزيز عبد محمد محمود -  19

 أو القانون أو الشركة عقد صراحة به احتفظ ما عدا فيما بأسمها والتعامل الشركة ألدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردين

  العامة للجمعية التنفيذية الئحته

 والقطاع الحكومية وغير الحكومية الجهات جميع أمام أغراضها وضمن الشركه باسم التعامل في الحق منفردين أو مجتمعين ولهم

 علي والتوقيع وايداع سحب من والمصارف البنوك جميع مع التعامل وكذلك اشكالهم بكافة الخاص والقطاع االعمال وقطاع العام

 122   برقم    20190818:  تاريخ ، حسابات وفتح الشيكات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 االفراج و  الضمان شهادات و خطابات استصدار لهم و  مدير  محدودة مسئولية ذات  الشهراني مبارك بن سعيد بن جبران -  20

 وعزل تعيين في الحق ولهما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك كل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافه  راسمال عن

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل المبالغ ودفع قبض حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 والرهن االقتراض حق لهم و باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 122   برقم    20190818:  تاريخ ، السيارات و االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع

 عن االفراج و  الضمان شهادات و خطابات استصدار لهم و  مدير  محدودة مسئولية ذات  ترك العزيز عبد محمد محمود -  21

 وعزل تعيين في الحق ولهما اغراضها وضمن الشركة باسم ذلك كل والمصارف البنوك جميع مع التعامل صور وكافه  راسمال

 االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل المبالغ ودفع قبض حق ولهما وأجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي

 والرهن االقتراض حق لهم و باالجل أو بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية

 122   برقم    20190818:  تاريخ ، السيارات و االراضي و العقارية وممتلكاتها الشركة ألصول والبيع

  لصالحها و الشركة باسم  مدير  محدودة مسئولية ذات  الشهراني مبارك بن سعيد بن جبران -  22

 122   برقم    20190818:  تاريخ ، ذكر مما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

  لصالحها و الشركة باسم  مدير  محدودة مسئولية ذات  ترك العزيز عبد محمد محمود -  23

 122   برقم    20190818:  تاريخ ، ذكر مما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق ولهما

 بدرى التهامى بسام/  السيد يملك  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد سلطان بدرى التهامى بسام -  24

 الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس محمد سلطان

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

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات خطابات وإصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع سحب من

   برقم    20190825:  تاريخ ، عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن ولمصلحتها الشركه باسم ذلك وكل والمصارف

875 

 محمد سلطان بدرى التهامى بسام/  السيد يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نصير محمد محمود مدحت محمود -  25

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس رئيس

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

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات خطابات وإصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع وايداع

   برقم    20190825:  تاريخ ، عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن ولمصلحتها الشركه باسم ذلك وكل والمصارف

875 

 رئيس محمد سلطان بدرى التهامى بسام/  السيد يملك  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد سلطان بدرى التهامى بدر -  26

 وغير الحكومية الجهات جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا المنتدب والعضو االدارة مجلس

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

 البنوك جميع مع التعامل صور وكافه الضمان وشهادات خطابات وإصدار الحسابات وفتح الشيكات علي والتوقيع عوايدا

   برقم    20190825:  تاريخ ، عقود على التوقيع حق له وكذلك اغراضها وضمن ولمصلحتها الشركه باسم ذلك وكل والمصارف

875 

 العقارية والممتلكات  لألصول الشراء  منتدب وعضو ادارة مجلس رئيس  مساهمة شركة  محمد سلطان بدرى التهامى بسام -  27

 وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الشركه ولصالح باسم والسيارات واالراضي

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض حق

   برقم    20190825:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

875 

 واالراضي العقارية والممتلكات  لألصول الشراء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  نصير محمد محمود مدحت محمود -  28

 قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله الشركه ولصالح باسم والسيارات

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   برقم    20190825:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت

875 

 واالراضي العقارية والممتلكات  لألصول الشراء  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  محمد سلطان بدرى التهامى بدر -  29

 قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله كهالشر ولصالح باسم والسيارات

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية االذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع

   برقم    20190825:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير تفويض او توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت

875 

 في الشركة المدير يمثل - محددة غير لمدة وظائفه المدير ويباشر  مدير  محدودة مسئولية ذات  درغام خليل حسن محمد -  30

 عقد صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردا وله الغير مع عالقتها

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا وللمدير. العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة

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

 701   برقم    20190825:  تاريخ ، حسابات غلق و وفتح وإيداع سحب من والمصارف

 الشيكات على والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن االفراج و  مدير  محدودة مسئولية ذات  درغام خليل حسن محمد -  31

 باسم ذلك وكل والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار

 ودفع قبض حق وله واجورهم مرتباتهم وتحديد الشركة ووكالء مستخدمي وعزل تعيين في الحق وله اغراضها وضمن الشركة

 تتعلق التي والصفقات والمشارطات ودالعق كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ

 701   برقم    20190825:  تاريخ ، العقارى الشهر امام والتوقيع باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت

 الشركة اصول لكافة انواعها بكافة والرهن االقتراض عقود كافة على  مدير  محدودة مسئولية ذات  درغام خليل حسن محمد -  32

 حق وله  الحكومية وغير الحكومية المعنية الجهات وكافة والبنوك العقاري الشهر امام الدين حوالة عقود على والتوقيع وممتلكاتها

 701   برقم    20190825:  تاريخ ،.  ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل

 المدير يمثل - محددة غير لمدة وظائفه المدير ويباشر  شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  الشناوى صالح محمد محمود -  33

 صراحة به أحتفظ ما عدا فيما باسمها والتعامل الشركة إلدارة السلطات أوسع الصدد هذا في منفردا وله الغير مع عالقتها في الشركة

 جميع امام اغراضها وضمن الشركة باسم التعامل في الحق منفردا وللمدير العامة للجمعية التنفيذية الئحته أو القانون أو الشركة عقد

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

 886   برقم    20190827:  تاريخ ، حسابات غلق و وفتح وإيداع سحب من والمصارف

 والتوقيع والرهن واالقتراض المال راس عن االفراج و  شريك و مدير  محدودة مسئولية ذات  الشناوى صالح محمد محمود -  34

 والمنقوالت والسيارات واالراضي العقارية وممتلكاتها الشركة اصول وبيع الضمان وخطابات شهادات واستصدار الشيكات على

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

 التي والصفقات والمشارطات العقود كافة وابرام والتجارية اإلذنية السندات كافة وتسديد وبيع وتحويل وتوقيع المبالغ ودفع قبض

 886   برقم    20190827:  تاريخ ، ذكر ما بعض او كل في الغير توكيل حق وله باألجل او بالنقد الشركة بمعامالت تتعلق

   ــــــــــــــــــــــ  

   العقود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجديدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بيع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بيع  

   ــــــــــــــــــــــ  


