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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   أفراد لٌود    

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تلن عن عن 134 برلم 23233824 فى لٌد ، 333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌومً الغنً عبد عبده هانم -  1

 لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.  المجاالت

 - رمسٌس شارع 8 رلم العمار:  بجهة ،.  نشاطها

 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الشرٌف مختار الدٌن صالح دمحم)  لصاحبها العمارى لالستثمار المودة -  2

 شارع 92:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى ارٌةالس عن 135 برلم 23233825

 - 2 رلم مكتب - الثناء برج - االتحاد و المنعم عبد

 اعمال-1 عن 134 برلم 23233824 فى لٌد ، 333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌومً الغنً عبد عبده هانم -  3

 والتطبٌمات البرامج وانتاج تصمٌم اعمال -2. انواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف

 من  المختلفه بصوره االلكترونً المحتوي انتاج -3.  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها االلكترونٌه المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء

 واداره انشاء -5.  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز واداره انشاء -4. وبٌانات وصوره صوت

 رمسٌس شارع 8 رلم العمار:  بجهة ، ومركز مالٌه حسابات بافراد المنشاه وتلتزم.  البشرٌه الموارد وتطوٌر واعداد تدرٌب مراكز

- 

 مستمل مالً عن 134 برلم 23233824 فى لٌد ، 333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بٌومً الغنً عبد عبده هانم -  4

 بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأه التزام عدم حاله وفً,  التنفٌذٌه والئحته االستثمار بمانون الوارده لالنشطه

 الٌه المشار االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع معد مع,  التنفٌذٌه والئحته 2317 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز

 المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسه المنشأه وتتعهد.  التنفٌذٌه وبالئحته االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالضمانات

 - رمسٌس شارع 8 رلم العمار:  بجهة ، الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2317 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون علٌها

 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الشرٌف مختار الدٌن صالح دمحم)  لصاحبها العمارى لالستثمار المودة -  5

 الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و بالمدن العمارى االستثمار عن 135 برلم 23233825

 رئٌس بمرار ورد ما و 2337 لسنة 353 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم

 تأجٌر ٌتم التى اإلسكان مشروعات و 2312 لسنة 14 رلم بمانون المرسوم أحكام مراعاه و 2338 لسنة 356 رلم الجمهورٌة

 بناء شكل فى ألٌمت سواء سكنٌة وحدة خمسٌن عن الوحدات تلن عدد ٌمل اإل بشرط اإلدارى غٌر السكن ألغراض بالكامل وحداتها

 - 2 رلم مكتب - الثناء برج - االتحاد و المنعم عبد شارع 92:  بجهة ، و.  أبنٌة عدة أو موحد

 فى لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   الشرٌف مختار الدٌن صالح دمحم)  لصاحبها العمارى لالستثمار المودة -  6

 لألنشطة مستمل مالى مركز و مالٌة حسابات بإفراد المنشاة تلتزم و الدٌكور و التشطٌب مماوالت عن 135 برلم 23233825

 الحوافز و بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشاة إلتزام عدم حالة فى و ، التنفٌذٌة الئحته و لإلستثمار بمانون الواردة

 االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة المنشأة تتعهد و التنفٌذٌة بالئحته و االستثمار بمانون الواردة

 ، المرارات و اللوائح و الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة الئحته و 2317 لسنة 72 رلم

 - 2 رلم مكتب - الثناء برج - االتحاد و المنعم عبد شارع 92:  بجهة

 لٌد ، 1333330333  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زهره احمد محمود دمحم ساره:  لصاحبها savvy االعالن و للدعاٌه صافً -  7

 مراعاة مع الهندسً الدٌكور مستلزمات و االعالن و الدعاٌه مواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 126 برلم 23233839 فى

 برج:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام

 - محمود ودمحم صدلً محمود شارع 511 وحده الشابوري

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و صناعٌة أنشطة من تشمله بما االتصاالت و المعلومات تكنولوجٌا صناعة -1  ،  شركة   super be للبرمجٌات بى سوبر -  1

 .  التكنولوجً التعلٌم و البرمجٌات تطوٌر و التعهٌد أنشطة و البٌانات مراكز و االلكترونٌات تطوٌر و تصمٌم

 . أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال -2

 .  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -3

 .  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج -4

 بما االتصاالت و المعلومات تكنولوجٌا صناعة -1 عن ، 124 برلم 23233834 فى ،لٌدت 133330333   مالها ،رأس   -5

 التعلٌم و البرمجٌات تطوٌر و التعهٌد أنشطة و البٌانات مراكز و االلكترونٌات تطوٌر و تصمٌم و صناعٌة أنشطة من تشمله

 .  التكنولوجً

 . أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال -2

 .  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -3

 .  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج -4

 - 47 عماره أكتوبر 6 مساكن االرضً بعد االول بالدور 7 رلم شمه:  بجهة ، -5

 .  اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات إدخال  ،  شركة   super be للبرمجٌات بى سوبر -  2

 .  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف أعمال -6

 .  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج -7

  البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال -8

  البٌانات تداول و نمل شبكات ادارة و تنفٌذ -9

 االنترنت وخدمات االتصاالت -13

 . الصناعٌة الرسوم و النماذج و االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التى المشروعات -11

 البٌانات إدخال عن ، 124 برلم 23233834 فى ،لٌدت 133330333   مالها ،رأس   والصورة الصوت نمل شبكات إلامة -12

 .  اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً

 .  أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتصمٌم التوصٌف أعمال -6

 .  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج -7

  البٌانات وتداول نمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال -8

  البٌانات تداول و نمل شبكات ادارة و تنفٌذ -9

 االنترنت وخدمات االتصاالت -13

 . الصناعٌة مالرسو و النماذج و االختراع براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التى المشروعات -11
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 - 47 عماره أكتوبر 6 مساكن االرضً بعد االول بالدور 7 رلم شمه:  بجهة ، والصورة الصوت نمل شبكات إلامة -12

 الجهات من ترخٌص علً الحصول بعد المضافة المٌمة خدمات وتمدٌم البٌانات و  ،  شركة   super be للبرمجٌات بى سوبر -  3

 .المعنٌة

 ترخٌص على الحصول بعد الصناعٌة االلمار و والالسلكٌه السلكٌه االتصاالت وشبكات محطات وصٌانه وتشغٌل اداره و الامه -13

 والتلٌفزٌون االذاعه ذلن والٌشمل المعنٌه الجهات من

  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -14

 .وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء -15

 وتمدٌم البٌانات و عن ، 124 برلم 23233834 فى ،لٌدت 133330333   مالها ،رأس   التكنولوجٌة األعمال حاضنات -16

 .المعنٌة الجهات من ترخٌص علً الحصول بعد المضافة المٌمة خدمات

 ترخٌص على الحصول بعد الصناعٌة االلمار و والالسلكٌه السلكٌه االتصاالت وشبكات محطات وصٌانه وتشغٌل اداره و الامه -13

 والتلٌفزٌون االذاعه ذلن والٌشمل المعنٌه الجهات من

  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -14

 .وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فى المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء -15

 - 47 عماره أكتوبر 6 مساكن االرضً بعد االول بالدور 7 رلم شمه:  بجهة ، التكنولوجٌة األعمال حاضنات -16

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة على و السارٌة المرارات و اللوائح و  ،  شركة   super be للبرمجٌات بى سوبر -  4

 نشاطها لمباشرة الالزمة

 على الحصول الشركة على و السارٌة المرارات و اللوائح و عن ، 124 برلم 23233834 فى ،لٌدت 133330333   مالها ،رأس  

 - 47 عماره أكتوبر 6 مساكن االرضً بعد االول بالدور 7 رلم شمه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة

 .األعمال رٌادة ودعم  ،  شركة   super be للبرمجٌات بى سوبر -  5

 العلمً المحتوى رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -17

 .والفنً والثمافً

 التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فى تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 124 برلم 23233834 فى ،لٌدت 133330333   مالها رأس،   الموانٌن احكام مراعاة مع.  التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما  

 .األعمال رٌادة ودعم عن ،

 العلمً المحتوى رلمنه ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -17

 .والفنً والثمافً

 التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فى تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 أكتوبر 6 مساكن االرضً بعد االول بالدور 7 رلم شمه:  بجهة ، الموانٌن احكام مراعاة مع.  التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما  

 - 47 عماره

 و التصدٌر عموم و والمتكاملة المتخصصة المماوالت و العامة المماوالت  ،  شركة   Alshrouk المتكاملة لالعمال الشروق -  6

 انواعها بكافة الطبٌة المستلزمات تجارة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 5 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 . المانون ألحكام طبما  

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

 و والمتكاملة المتخصصة المماوالت و العامة المماوالت عن ، 128 برلم 23233811 فى ،لٌدت 3333330333   مالها ،رأس  

 انواعها بكافة الطبٌة المستلزمات تجارة و التصدٌر عموم

 التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 . نالمانو ألحكام طبما  

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

 الشهٌد شارع وتنظٌم مدن 2 و زغلول سعد شارع - السوٌس لناة برج - المسروق بالدور - 3 رلم االدارٌة بالوحدة غرفة:  بجهة

 - الموجً دمحم

 وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشغٌل الامة  ،  شركة   Price House Egypt Training  للتدرٌب اٌجٌبت هاوس اٌسبر -  7

 رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم و البشرٌة الموارد

 علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال

 للمشروعات الجدوى دراسات اعداد و( .  التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً

 فى ،لٌدت 533330333   مالها ،رأس   وفما و الفندلٌه االدارة شركات بشان 2312 لسنة 333 رلم الوزارى المرار مراعاه مع

 عدا فٌما)  االستشارات تمدٌم و البشرٌة الموارد وتنمٌة وتدرٌب العداد مركز وتشغٌل الامة عن ، 133 برلم 23233823

 عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات

 المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة األوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة األوراق

 للمشروعات الجدوى دراسات اعداد و( .  التنفٌذٌة والئحته

 - علوى األول الدور - كمالو برج:  بجهة ، وفما و الفندلٌه االدارة شركات بشان 2312 لسنة 333 رلم الوزارى المرار مراعاه مع

 - مرسى عادل والشهٌد"  ممفٌس"  صدلى محمود شارع

.  بها الترخٌص اجراءات و بموافمة ورد لما  ،  شركة   Price House Egypt Training  للتدرٌب اٌجٌبت هاوس براٌس -  8

 التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن او مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج فى أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 . التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما  

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

 للشركة وٌجوز.  بها الترخٌص اجراءات و بموافمة ورد لما عن ، 133 برلم 23233823 فى ،لٌدت 533330333   مالها ،رأس  

 تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن او مصلحة لها تكون أن

 طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فى تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج فى أو مصر فً غرضها تحمٌك على

 . التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام

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

 - مرسى عادل والشهٌد"  ممفٌس"  صدلى محمود شارع - علوى األول الدور - كمالو برج:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زهره احمد محمود دمحم ساره:  لصاحبها savvy االعالن و للدعاٌه صافً -  1

  - محمود ودمحم صدلً محمود شارع 511 وحده الشابوري برج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23233839

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 23233824 تارٌخ وفً 134    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومً الغنً عبد عبده هانم -  2

 - رمسٌس شارع 8 رلم العمار ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 135    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الشرٌف مختار الدٌن صالح دمحم)  لصاحبها العمارى لالستثمار المودة -  3

  - 2 رلم مكتب - الثناء برج - االتحاد و المنعم عبد شارع 92 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 23233825

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تارٌخ وفً 126   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، زهره احمد محمود دمحم ساره:  لصاحبها savvy االعالن و للدعاٌه صافً -  1

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23233839



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23233824 تارٌخ وفً 134   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومً الغنً عبد عبده هانم -  2

 استثمار: التأشٌر

 تارٌخ وفً 135   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الشرٌف مختار الدٌن صالح دمحم)  لصاحبها العمارى لالستثمار المودة -  3

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم23233825

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 استثمار سجل مكتب الى 3235 برلم اسماعٌلٌه استثمار سجل مكتب من السجل نمل تم)                   بالست فرست -  1

 : لتصنٌع مصنع لوتشغٌ إلامة:   هو الشركة غرض  محدودة مسئولٌة ذات ،(  2323/8/16 فى 131 برلم بورسعٌد

 .اثٌلٌن البولً من شرنن روالت -1

 .الكثافة مرتفع اثٌلٌن بولً رول -2

 .الكثافة منخفض بولً من رول -3

 .مطبوعة اٌثٌلٌن البولً من وشنط أكٌاس  -4

 .اثٌلٌن البولً من شالة خدمة أكٌاس -5

 .P.V.C من أكٌاس -6

 .بالستٌن من دوائٌة عبوات -7

 .P.E.T من بالستٌن زجاجات -8

 .P.P من بالستٌن زجاجات -9

 .فٌلم سترٌتش  روالت -13

 . كرٌم آٌس أو بالستٌن أكواب -11



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 .غذائٌة غٌر ألغراض بالستٌكٌة عبوات -12

 ذات:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم23233839 تارٌخ وفً 131   برلم لٌدها سبك  ، البولً من وشنط كٌاس أ -13

 محدودة مسئولٌة

 استثمار سجل مكتب الى 3235 برلم اسماعٌلٌه استثمار سجل مكتب من السجل نمل تم)                   بالست فرست -  2

 .مطبوعة غٌر اثٌلٌن  محدودة مسئولٌة ذات ،(  2323/8/16 فى 131 برلم بورسعٌد

 .بروبلٌن البولً من أكٌاس -14

 . عامة بالستٌن من عبوات -15

 .اثٌلٌن البولً من بالستٌكٌة زجاجات -16

 .P.V.C من بالستٌن زجاجات -17

 .جركن أو برطمان للزجاجات بالستن أغطٌة -18

 .بالستٌن بونبونٌرة حلوٌات مناسبات علب -19

 .بالستٌن من ومنزلٌة مائدة أدوات -23

 .بالستٌن كوب غطاء -21

 .اٌثٌلٌن البولً من جراكن -22

 .سً.فً.بً من جراكن -23

 .بروبلٌن البولً من جراكن -24

 .بالستٌن أكواب -25

 .العسل أو الطحٌنٌة للحالوة غذائٌة عبوات -26

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم23233839 تارٌخ وفً 131   برلم لٌدها سبك  ، إنتاج -27

 استثمار سجل مكتب الى 3235 برلم اسماعٌلٌه استثمار سجل مكتب من السجل نمل تم)                   بالست فرست -  3

 : والطبٌة الصناعٌة لألغراض غازات وتعبئة  محدودة مسئولٌة ذات ،(  2323/8/16 فى 131 برلم بورسعٌد

 .  طبً أوكسجٌن غاز -1

 . نتروجٌن غاز -2

 3 االرجون غاز -3

 .الكربون أكسٌد ثانً غاز -4

 .صناعً أوكسجٌن غاز -5

 للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح المانوانٌن احكام مراعاة مع

 فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او بأعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً الوجوه من وجه بأي تشترن او مصلحة لها تكون ان

 تم23233839 تارٌخ وفً 131   برلم لٌدها سبك  ، تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز ،كما الخارج فً او مصر

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 استثمار سجل مكتب الى 3235 برلم اسماعٌلٌه استثمار سجل مكتب من السجل نمل تم)                   بالست فرست -  4

 سبك  ،.  التنفٌذٌة والئحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او  محدودة مسئولٌة ذات ،(  2323/8/16 ىف 131 برلم بورسعٌد

 محدودة مسئولٌة ذات:  التأشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم23233839 تارٌخ وفً 131   برلم لٌدها

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 سجل مكتب الً 6156برلم اسماعلٌه استثمار سجل من السجل نمل تم  والبطاطٌن والمفروشات الشنط لصناعه السعودي -  1

 15   برلم    23233812:  تارٌخ ، 65    2319/9/15ف15ً برلم بورسعٌد استثمار

 ، 65    اسماعٌل احمد مصطفً دمحم الدٌن حسام لصاحبها الجاهزه والمالبس والبطاطٌن والمفروشات الشنط لصناعه السعودي -  2

 15   برلم    23233812:  تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 133   برلم    23233812:  تارٌخ ، 1395    شركائهم و فهٌد السٌد مرسى أحمد و السٌد حسنٌن الدٌن عماد -  1

 133   برلم    23233812:  تارٌخ ، 1395    وشركاه فهٌد السٌد مرسى أحمد: الى التجارى االسم تعدٌل -  2

 برلم بورسعٌد استثمار سجل مكتب الً 4233 برلم اسماعلٌه استثمار مكتب من السجل نمل تم  الصناعً لالستثمار الفهٌد -  3
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   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  


