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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   أفراد قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف محمد حامد عبدالحميد حامد لصاحبها reani feed فييد اني ري -  1

 لقراري وفقا فقط رمضان من العاشر مدينة داخل النشاط ممارسة تتم أن على.عمومية توريدات عن 9437 برقم 20201027

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع 2002 لسنة 1144و2001 لسنة 1498 رقمي الوزراء مجلس رئيس

 عن تقليدية غير اعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة: نشاط اضافة نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة

 اعالف-حيواني تسمين اعالف-تحديد بدون تقليديه حيوانية اعالف-خيول علف ليقهع-الغذائية الصناعات انتاج هوالك تجميع طريق

 -صغيرة صناعات فدان 100 الصناعية المنطقة -125 رقم القطعة:  بجهة ، المنشأه النزام مع.حيواني البان

 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شريف محمد حامد عبدالحميد حامد لصاحبها reani feed فييد اني ري -  2

 واللوائح القوانين احكام مراعاه مع حدة علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد عن 9437 برقم 20201027

 الحيوانات جميع تربية/ نشاط اضافة. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشاه وعلي السارية والقرارات

 والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع السمكية المزارع- اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء

 100 الصناعية المنطقة -125 رقم القطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية

 -صغيرة صناعات فدان

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب مهدي مبروك عمر لصاحبها العمومية والتوريدات للتجارة باور اليكتريك -  3

 الكهربائية لالدوات والتجزئة الجملة تجارة عن 9385 برقم 20201020 فى قيد ، 100000.000

  العمومية التوريدات:  72 ق خارج االنشطة -

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات ردةالوا الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 - 14 الحي - 45 عمارة - 6 شقة:  بجهة ، بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محجوب مهدي مبروك عمر لصاحبها العمومية والتوريدات للتجارة باور اليكتريك -  4

 تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم عن 9385 برقم 20201020 فى قيد ، 100000.000

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  المجاالت

 - 14 الحي - 45 عمارة - 6 شقة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 سيد محمد اشرف ايمان لصاحبها Smart Technology E - Business Suite سويت بيزنس اي تكنولوجي سمارت -  5

 والئحته 72 رقم قانون داخل انشطة عن 9445 برقم 20201028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحجرة

 ونقل لشبكات والتصميم التوصيف اعمال(  أ: )  واالتصاالت للمعلومات سيةاالسا البنية مشروعات وادارة وتنفيذ تصميم التنفيذيه

 البيانات وتداول نقل شبكات وادارة تنفيذ(  ب)   - البيانات وتداول

  العمومية التوريدات -: التنفيذيه الئحته و 72 رقم قانون خارج انشطة

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد نشاطلل مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - 10 الحي - 37 عمارة - 20 شقة:  بجهة ، بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام

 سيد محمد اشرف ايمان لصاحبها Smart Technology E - Business Suite سويت بيزنس اي تكنولوجي سمارت -  6

 االستثمار بقانون الواردة الحوافز و عن 9445 برقم 20201028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابوحجرة

 2017 لسنة 72 رقم
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 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - 10 الحي - 37 عمارة - 20 شقة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سالم عبدالرحمن ابراهيم اسامة لصاحبها المنتجات وتوريد وصيانتها االسطمبات لتصنيع النور -  7

 تورد 72 ق خارج انشطة االسطمبات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9448 برقم 20201028 فى قيد ، 50000.000

 72 رقم القانون احكام مراعاه مع حدة علي نشاط لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات افراد المنشاه وعلي البالستيكية المنتجات

 وعلى  السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة

  المنشاة

 شركة-االرضي الدور -ج رقم العنبر -16 رقم الصناعية الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 b1 الصناعية المنطقة-vif القطعة للصناعات كينج

 النشاط عن 9300 برقم 20201004 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالظاهر محمد احمد -  8

 :التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد

 والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة يتم ان علي المصانع ومستلزمات للعجج والتجزئة الجملة تجارة

  مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية

  العمومية التوريدات -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 مشروع - الثالث الدور - 4 رقم الوحدة:  بجهة ، بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - المدينة مركز - مودرن الصفا

 االستثمار عن 9300 برقم 20201004 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد بدالظاهرع محمد احمد -  9

 االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم

 2017 لسنة 72 رقم

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

 مشروع - الثالث الدور - 4 رقم الوحدة:  بجهة ، التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - المدينة مركز - مودرن الصفا

 داخل االنشطة عن 9310 برقم 20201006 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي حسن محمد حسن -  10

 : التنفيذيه والئحته 72 قانون

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

  العامة المقاوالت:  التنفيذيه والئحته 72 الئحة خارج االنشطة -

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام

 - 50 مجاورة - أ مدخل - 14 عمارة:  بجهة ، األنشطة تمتع عدم

 قانون خارج عن 9310 برقم 20201006 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علي حسن محمد حسن -  11

 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار

 السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى

 - 50 مجاورة - أ مدخل - 14 عمارة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اللييثي هللا عوض صبجي محمد خالد لصاحبها المعادن ةتشغيل لتشكيل مولد بروفيشنل -  12

 المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة عن 9387 برقم 20201020 فى قيد ، 300000.000

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

 الصناعي تبارك مجمع-41 القطعة: 

 رأس ، فرد تاجر ،  مؤنس محمد عبدالحليم حسين وليد لصاحبها والتصدير لعموميةا والتوريدات والتجارة للصناعة التوحيد -  13

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية عن 9389 برقم 20201020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله

 - 11 رقم المجاورة - 109 رقم قطعة - الثاني الدور - 2 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 رأس ، فرد تاجر ،  مؤنس محمد عبدالحليم حسين وليد لصاحبها والتصدير العمومية والتوريدات والتجارة للصناعة التوحيد -  14

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9389 برقم 20201020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله

 :التنفيذيه الئحته و 2017

 المدن داخل النشاط ممارسة تتم أن على الطبية للمستلزمات والتجازئة الجملة تجارة - االنتاج خطوط لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما  النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات

 التصدير - العمومية التوريدات -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 - 11 رقم المجاورة - 109 رقم قطعة - الثاني الدور - 2 رقم الوحدة:  بجهة ، مالية حسابات إفراد المنشأة على

 رأس ، فرد تاجر ،  مؤنس محمد عبدالحليم حسين وليد لصاحبها والتصدير موميةالع والتوريدات والتجارة للصناعة التوحيد -  15

 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة عن 9389 برقم 20201020 فى قيد ، 100000.000  ، ماله

 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72

 2017 لسنة 72

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

 - 11 رقم المجاورة - 109 رقم قطعة - الثاني الدور - 2 رقم الوحدة:  بجهة ، والقرارات واللوائح القوانين

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبش طه محمد النادي اسالم لصاحبها  well done المطاعم واداره العقاري لالستثمار دن ول -  16

 72 ق داخل االنشطه عن 9380 برقم 20201019 فى قيد ، 100000.000

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار-

  72 ق خارج االنشطه -

 والكافتريات الثابته المطاعم واداره وتشغيل اقامه"

 الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية ساباتح إفراد المنشأة وعلى

 الوارد النشاط بممارسة المنشأة التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 - بدر مدينه - االول الحي - القانيه المجاوره - الميزانين - 32 رقم بالعقار - االرضي بعد االول الدور:  بجهة ، بالمجاالت

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حبش طه محمد النادي اسالم لصاحبها  well done المطاعم واداره العقاري لالستثمار دن ول -  17

 التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص عن 9380 برقم 20201019 فى قيد ، 100000.000

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل
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 5 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

              

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

 - بدر مدينه - االول الحي - القانيه المجاوره - الميزانين - 32 رقم بالعقار - االرضي بعد االول الدور:  بجهة ،.  نشاطها

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمود محمد محمود  لصاحبها العامة المقاوالت و العقاري لالستثمار الماسة -  18

 لسنة??  رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط " عن 9394 برقم 20201020 فى قيد ، 500000.000

 : التنفيذيه الئحته و???? 

 .البناء مواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 .القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -

 : التنفيذيه الئحته و????  لسنة??  رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .العامة المقاوالت -

 سجل شأن في????  لسنة?  رقم القانون و????  لسنة???  رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم ، والتصدير االستيراد -

 األردنية - مول الماسة - د عمارة -72 رقم الوحدة: :  بجهة ، المستوردين

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمر محمود محمد محمود  لصاحبها العامة المقاوالت و العقاري لالستثمار الماسة -  19

 . عن 9394 برقم 20201020 فى قيد ، 500000.000

 عدم حالة في و????  لسنة??  رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 ????. لسنة??  رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و????  لسنة??  رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 األردنية - مول الماسة - د عمارة -72 رقم الوحدة: :  بجهة ،.  المجاالت تلك عن

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد ابراهيم احمد كمال محمد  لصاحبها الكيماويات لتجارة سي فور -  20

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط " عن 9395 برقم 20201020 فى

 .الملونات و الدهانات و الكربونات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم أن على. الحديثة للكيماويات التجزئة و الجملة تجارة -

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .العمومية التوريدات -

 .التصدير -

 األردنية - مول الماسة - جـ عمارة -23 رقم الوحدة: :  بجهة ، على

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سيد ابراهيم احمد كمال محمد  لصاحبها الكيماويات لتجارة سي فور -  21

 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة عن 9395 برقم 20201020 فى

 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة في و2017 لسنة72

 2017 لسنة72

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم



 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

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 األردنية - مول الماسة - جـ عمارة -23 رقم الوحدة: :  بجهة ،.  المجاالت تلك عن

 داخل انشطة عن 9405 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم سعيد مروه -  22

 : 2017 لسنة 72 قانون

 تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز واداره انشاء - االلكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات ادخال

 المعلومات

 الموهوبين ورعايه االطفال وقدرات مهارات وتنميه تدريب مركز واداره وتشغيل اقامة:  2017 لسنة 72 قانون خارج انشطة -

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة وتلتزم

 - شحاته ابو كفر - مامون عزبة حسن صادق سعيد ملك منزل:  بجهة ، و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام

 الحوافز عن 9405 برقم 20201021 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد ابراهيم سعيد مروه -  23

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص مجاالتبال

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - شحاته ابو كفر - مامون عزبة حسن صادق سعيد ملك منزل:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشهيد عبدالغني عصام مياده لصاحبها المصانع مستلزمات وتوريد لتجارة انيرجيا -  24

 :  التنفيذية والئحته72 قانون داخل االنشطة عن 9441 برقم 20201027 فى قيد ، 50000.000

  العمومية التوريدات:   التنفيذية والئحته72 قانون خارج االنشطة  المصانع لمستلزمات والتجزئة الجملة تجارة -

 عدم حالة في و2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشاه على

 2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 المركز مشروع -311 رقم وحدة:  بجهة ،. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 االردنية-التجاري العالمي

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشهيد عبدالغني عصام ادهمي لصاحبها المصانع مستلزمات وتوريد لتجارة انيرجيا -  25

 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشاه على عن 9441 برقم 20201027 فى قيد ، 50000.000

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72

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

 االردنية-التجاري العالمي المركز مشروع -311 رقم وحدة:  بجهة

 قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده علي قطب حسن محمد لصاحبها العامة والمقاوالت لالنشاءات الحسن -  26

 : 72 ق داخل االنشطة عن 9421 برقم 20201025 فى

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

  العامة المقاوالت:  72 ق خارج االنشطة -

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام

 - االردنية - لمو البترا - 17 مكتب:  بجهة ، الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم



 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

 قيد ، 5000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده علي قطب حسن محمد لصاحبها العامة والمقاوالت لالنشاءات الحسن -  27

 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات عن 9421 برقم 20201025 فى

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة

 - االردنية - مول البترا - 17 مكتب:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان ابراهيم سليمان محمد علي لصاحبها والكريتال للحدادة العالمية -  28

 لكافة والتجزئة الجملة تجارة - والكريتال والحدادة المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة عن 9424 برقم 20201025

 عدا وفيما النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة يتم ان علي الحديدية والشبابيك االبواب انواع

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة

 - 64 المجاورة - 27 رقم عمارة - 1 رقم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان الياس وهبه فرح مايكل لصاحبها  العمومية التوريدات و المصانع مستلزمات لتجارة الفرح -  29

 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط " عن 9426 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ،

 : التنفيذيه الئحته و2017

 المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم أن على. المصانع لمستلزمات التجزئة و الجملة تجارة -

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .العمومية التوريدات -

 األولى المجاورة -45 رقم قطعة - 3رقم الوحدة:  بجهة ، مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان الياس وهبه فرح مايكل لصاحبها  العمومية التوريدات و المصانع مستلزمات لتجارة الفرح -  30

 التزام عدم حالة في و2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط عن 9426 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ،

 2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 . المجاالت تلك عن

            

  

              

              

 األولى المجاورة -45 رقم قطعة - 3رقم الوحدة:  بجهة ، مراعاة مع              

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  سليمان الياس وهبه فرح مايكل لصاحبها  العمومية التوريدات و المصانع مستلزمات لتجارة الفرح -  31

 على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام عن 9426 برقم 20201025 فى قيد ، 10000.000  ،

 األولى المجاورة -45 رقم قطعة - 3رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صديق بكرمحمد لصاحبها العمومية والتوريدات للتجارة ستيل الباسم -  32

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط " عن 9422 برقم 20201025 فى



 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

 والعدد المصانع ومستلزمات وشمايز وهاردكروم  والخامات واستانلس والمونيوم ونحاس حديد المعادن انواع جميع تجارة -

 عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط رسةمما يتم أن على  الحرارية والعوازل واالالت

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 االردنية-اولي مرحلة  المدينة مكه سنتر -1 رقم مبني -امامي 5 رقم محل:  بجهة ، -

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صديق بكرمحمد لصاحبها العمومية والتوريدات للتجارة ستيل الباسم -  33

 .العمومية الكهربائية التوريدات عن 9422 برقم 20201025 فى

 عدم حالة في و2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 االردنية-اولي مرحلة  المدينة مكه سنتر -1 رقم مبني -امامي 5 رقم محل:  بجهة ،.  المجاالت تلك عن

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشافي محمد محمد عبدالمبدي لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار مكانكم -  34

  المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة  72 ق داخل االنشطة عن 9344 برقم 20201012 فى قيد ، 100000.000

 . القديم اديالو خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري استثمار -

  72 ق خارج االنشطة

 العامة المقاوالت -

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات إفراد الشركة وعلى

 الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 االردنية- mc2-33-اولي مرحلة - مول جرش -علوي الثاني الدور -1 رقم وحدة:  بجهة ، بالمجاالت

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالشافي محمد محمد عبدالمبدي لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار مكانكم -  35

 التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص عن 9344 برقم 20201012 فى قيد ، 100000.000

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل

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

 االردنية- mc2-33-اولي مرحلة - مول جرش -علوي الثاني الدور -1 رقم وحدة:  بجهة

            الالزمة عن 9300 برقم 20201004 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالظاهر محمد احمد -  36

 - المدينة مركز - مودرن االصف مشروع - الثالث الدور - 4 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده احمد ابراهيم احمد لصاحبها والنسيجية البالستيكية للصناعات الصفا -  37

 -االتابيب ووصالت البالستيكية المقاعد)  البالستيكية الصناعات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9329 برقم 20201011 فى

 االقمشة -المتنوعة والغذائية الكيماوية المواد وعبوات العصير زجاجات -الحقن وقوالب -زراعية ومعدات اطفال والعاب اكواع

 والطبيه الصحيه للصناعات بروبيلين البولى حبيبات من منسوجه غير اقمشه المختلفة باحجامه المنسوجة واالنابيب والبرابيش

 (                والزراعيه والصناعيه

:  بجهة ، الزراعيه الصوب- هيد اوفر- السراير مفارش- االطفال حفاضات مثل)  النسيجية الصناعات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة 

 - 11 مجاورة - 66 قطعة - 1 شقة



 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

 قيد ، 300000.000  ، الهم رأس ، فرد تاجر ،  عبده احمد ابراهيم احمد لصاحبها والنسيجية البالستيكية للصناعات الصفا -  38

 (                 االطباء مالبس- النسيجيه الشنط-وفن النون من عن 9329 برقم 20201011 فى

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

 - 11 مجاورة - 66 قطعة - 1 شقة:  بجهة

 برقم 20201012 فى قيد ، 300000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عطيه محمود احمد محمد لصاحبها تكس بولي -  39

  واالقمشة الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9337

  

            

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

 a1 الثالثة الصناعية المنطقة -vr قطعة- الثالث الدور:  بجهة ،. نشاطها

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مقيد نعمان محمد سامر لصاحبها SYRIANA والديكور الخشبية للصناعات سيريانا -  40

 مع. والديكور والموبيليا الخشبية المنتجات لتصنيع مصنع  وتشغيل اقامة عن 9330 برقم 20201011 فى قيد ، 100000.000

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 -الروبيكي شرق لصناعيةا المنطقة- فدان 100 منطقة-63 رقم:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 20201011 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربيع احمد عيسي السيد محمد لصاحبها فود ناتشرال -  41

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع. الغذائية والمواد والدجاج اللحوم وتعبئة, لتصنيع مصنع  وتشغيل اقامة عن 9331 برقم

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات

 -B1 منطقة الصغيرة للصناعات الكنج شركة-العلوي الدور -ج عنبر 17,13 رقم الوحدات:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 VIF القطعة

" عن 9335 برقم 20201011 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعزيز كامل عادل محمد -  42

 : التنفيذية والئحته72 قانون داخل االنشطة 

 .  اإللكترونية وبالوسائل الحاسبات علي البيانات إدخال -

 . أنواعها بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال-

  والئحته72 قانون خارج االنشطة

  والمرئية المسموعة الوسائل بكافة واالعالن الدعاية -

 . قانونا   به مسموح هو فيما التسويق-

 قبل التنفيذية والئحته2017 لسنة72 االستثماررقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة المنشأة التزام مع

 الزنكلون- النور مسجد بجوار -10 عمارة -االول الدور:  بجهة ، المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 مع ، عن 9335 برقم 20201011 فى قيد ، 20000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد عبدالعزيز كامل عادل محمد -  43

 يسقط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية حسابات بإفراد المنشأة التزام

 االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ،2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها

 كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع. القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات

 الزنكلون- النور مسجد بجوار -10 عمارة -االول الدور:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 عن 9429 برقم 20201026 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجاهزة المالبس لتصنيع ايجيبت درعة -  44

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع الجاهزة المالبس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة



 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

 صناعات 47 رقم القطعة علي المقام بالمصنع االرضي الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 - الجديدة الصالحية مدينة - الثانية الصناعية - صغيرة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مرسى امام مرسى محمد مصطفى لصاحبها. المعادن من الصحية االدوات لتصنيع كير -  45

 و( p v c)  سي في بي الشبابيك و االبواب لتصنيع مصنع تشغيل و اقامه عن 9379 برقم 20201019 فى قيد ، 100000.000

 كافه علي الحصول الشركة علي و الساريه القرارات و اللوائح و القوانين احكام مراعاه مع االستحمام كبائن و بانيوهات تصنيع

 - الصناعيه المنطقه - مربع متر مليون 6 الجنوبيه المنطقه 124 رقم القطعه:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخيص

 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكي عثمان عثمان محمد لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار البدر -  46

 : التنفيذيه والئحته 72 قانون داخل االنشطة عن 9369 برقم 20201015 فى قيد ،

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

  العامة المقاوالت:  التنفيذيه والئحته 72 الئحة خارج االنشطة -

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد منشأةال على

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام

 - الجوهرة مول - الرابع الدور - 534 رقم الوحدة:  بجهة ، األنشطة تمتع عدم

 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  زكي عثمان عثمان محمد لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار البدر -  47

 ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج عن 9369 برقم 20201015 فى قيد ،

 مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة

 - الجوهرة مول - الرابع الدور - 534 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمود فاروق سعد لصاحبها  ditargant والحيواني الزراعي لالنتاج ديتيرجنيت -  48

 قابله تجعلها لتيا االساسيه بالمرافق االراضي وتجهيز استصالح عن 9338 برقم 20201012 فى قيد ، 5000000.000

 وأن ، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن ويشترط- المستصلحة االراضى استزراع - لالستزراع

 او االلبان او السالالت النتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربية - الغمر بطريق الري وليس الحديثة الري طرق تستخدم

 او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية -. اللحوم او التسمين

 13 المجاورة -99 رقم القطعة:  بجهة ، سواء والطيور الدواجن انواع جميع تربية  -. اللحوم

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمود فاروق سعد لصاحبها  ditargant والحيواني الزراعي لالنتاج ديتيرجنيت -  49

 او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت النتاج ذلك كان عن 9338 برقم 20201012 فى قيد ، 5000000.000

 كافة علي الحصول المنشأه وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع  السمكية المزراع- الخيول تربية-. اللحوم

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

  

 على الحصول األخص على الموقع هذا فى النشاط مزاولة تراخيص على الحصول فى المنشأة عاتق على كاملة المسئولية وتقع

 العامة الهيئة على مسئولية أدنى دون الصناعية المناطق خارج أو داخل المشروع إقامة حالة فى الصناعية التنمية هيئة موافقة

 13 المجاورة -99 رقم القطعة:  بجهة ، لالستثمار

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سعد محمود فاروق سعد لصاحبها  ditargant والحيواني الزراعي لالنتاج ديتيرجنيت -  50

 واللوائح القوانين كامأح مراعاة مع.  الشأن هذا فى الحرة والمناطق عن 9338 برقم 20201012 فى قيد ، 5000000.000

 13 المجاورة -99 رقم القطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأه وعلى السارية والقرارات

 اقامة عن 9341 برقم 20201012 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الجاهزة للمالبس تكس الدرويش -  51

 واطقم متنوعة داخلية ومالبس قماش من طبية غير واقية وكمامة وتريكو منسوجة اقمشة من جاهزه مالبس لتصنيع مصنع وتشغيل

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة سريرمع مفرش وطقم وبندانه وطرحه متنوعه ومفارش ومساند كفرات

 الجمركية جنوب 6أ امتداد -85 القطعة من الثالث الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة



 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

 9357 برقم 20201013 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واالسنان الطبية للمستلزمات ايه ثري مصنع -  52

 وغطاء الطبية واالفروالت الطبية والكمامات الكباري والصق وسيمنت فيلنج االسنان حشوات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن

 المنشاة  صاحب وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الطبية والفوط والقطن والشاش الطبي والحذاء الراس

 بلبيس طريق-الغربية الروضة حي- السالم قرية -12 رقم قطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعيل رضوان ابراهيم محمد لصاحبها الكهربائيه لالدوات هوم بانلز -  53

 من العاشر مدينه داخل النشاط ممارسه تتم ان علي الكهربائيه لالدوات والتجزئه الجمله تجاره عن 9312 برقم 20201007

 لمباشرة الالزمه التراخيص كافه علي الحصول الشركه وعلي الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاه مع فقط رمضان

 MC2- 27 قطعه - مول الجوهره مشروع - 518 الوحده:  بجهة ، نشاطها

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد الدين بهاء محمد عالء حاتم لصاحبها البناء ومواد المصانع مستلزمات لتجارة النور -  54

 تتم أن على المصانع ومستلزمات البناء لمواد والتجزئة الجملة تجارة عن 9316 برقم 20201007 فى قيد ، 100000.000

 الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع فقط رمضان من العاشر مدينة داخل النشاط ممارسة

 - العاشر الحي - الثاني الدور - 1038 قطعة - 1د قطاع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماد عامر حماد الشحات احمد لصاحبها promoters البرامج وانتاج للتطبيقات بروموترز -  55

 ونظم البيانات قواعد وإنشاء والتطبيقات البرامج وإنتاج تصميم أعمال) ب( عن 9391 برقم 20201020 فى قيد ، 100000.000

 . عليها والتدريب وتشغيلها اإللكترونية المعلومات

 .وبيانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكتروني المحتوى إنتاج) ت(

 . اعهاأنو بمختلف والتطبيقات البيانات وقواعد للبرمجيات والتصميم والتحليل التوصيف أعمال) أ(

 

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

 االداريه النيابه مساكن -1 رقم مكتب:  بجهة

 قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج كامل طلعت كمال عصام لصاحبها والبالستيك الورق لتصنيع ميرفي -  56

 والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع والبالستيك الورق لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9402 برقم 20201021 فى

  المنشاة وعلى السارية

 - 6أ غرب جنوب الصناعية المنطقة - 201 رقم القطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج مسعود محمد جمال لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الهندسية -  57

 :التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9381 برقم 20201019 فى قيد ،

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

  العامة المقاوالت -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - الصحي التامين شارع - 15 عمارة - االرضي الدور - 1 رقم الوحدة:  بجهة ، التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام

 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فرج مسعود محمد جمال لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الهندسية -  58

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا عن 9381 برقم 20201019 فى قيد ،

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - الصحي التامين شارع - 15 عمارة - االرضي الدور - 1 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            



 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

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الوكيل ابراهيم محمد براهيم حبها لصا  والنسيج والغزل واالقمشه للمفروشات استرونج -  59

 مع الجاهزه والمالبس والمفرشات الستائر لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه عن 9297 برقم 20201004 فى قيد ، 100000.000

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

 رمضان من العاشر- 5أ الصناعيه المنطقه- 127 رقم القطعه

 20201004 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صديق رسالن جمعة احمد لصاحبها بلدنج ايجيبشن -  60

 : التنفيذيه والئحته 72 قانون داخل االنشطة عن 9298 برقم

 والتجزئة الجملة تجارة - القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار

 المصانع ومستلزمات للعدد

  العمومية التوريدات - العامة المقاوالت -: التنفيذيه والئحته 72 قانون خارج االنشطة -

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - 49 مجاورة - الزهور سنتر - الثاني الدور - 111 رقم الوحدة:  بجهة ، و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام

 20201004 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صديق رسالن جمعة احمد لصاحبها بلدنج ايجيبشن -  61

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز عن 9298 برقم

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة زالحواف و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - 49 مجاورة - الزهور سنتر - الثاني الدور - 111 رقم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة            

 ابراهيم مختار مختار عمر لصاحبها Infinity For General Contracting العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار انفينيتي -  62

 عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9296 برقم 20201004 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد

 :التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون

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

 العامة المقاوالت -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها وصالمنص المجاالت عن الخارج النشاط

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - 16 المجاورة - المسلحة القوات تقسيم - 61 رقم القطعة - 2 رقم الوحدة:  بجهة ، التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام

 ابراهيم مختار مختار عمر لصاحبها Infinity For General Contracting العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار انفينيتي -  63

 االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا عن 9296 برقم 20201004 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فايد

 2017 لسنة 72 رقم

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين

 - 16 المجاورة - المسلحة القوات تقسيم - 61 رقم القطعة - 2 رقم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد خليل ابراهيم اشرف لصاحبها ريداتوالتو للتجارة النيل وادي -  64

 : التنفيذيه والئحته 72 الئحة داخل النشطة عن 9293 برقم 20201001 فى

 المصانع ومستلزمات واالت واالدوات والعدد الغيار لقطع والتجزئة الجملة تجارة

 لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات افراد المنشاه وعلي العمومية التوريدات:  التنفيذيه والئحته 72 الئحة خارج االنشطة -

  حدة علي نشاط



 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

 النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على التزام مع

 المجاورة -68 رقم القطعة-1 شقة:  بجهة ، مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة التزام مع.  المجاالت تلك عن الخارج

 التاسع الحي-71

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خليل محمد خليل ابراهيم اشرف لصاحبها والتوريدات للتجارة النيل وادي -  65

 في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة في و االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل عن 9293 برقم 20201001 فى

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع

 ائحواللو القوانين أحكام مراعاة مع.  القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

            الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات

 التاسع الحي-71 المجاورة -68 رقم القطعة-1 شقة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات محمود محمد عادل محمد لصاحبها العقاري لالستثمار انترناشيونال نيو -  66

 : التنفيذية والئحته72 قانون داخل االنشطة عن 9295 برقم 20201001 فى قيد

 القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار

  التننفيذية والئحته72 قانون خارج االنشطة "

  

 قبل التنفيذية والئحته2017 لسنة72 االستثماررقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 34 رقم المجاورة-10 رقم فيال- الثالث الدور:  بجهة ، بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى

 ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الزيات محمود محمد عادل محمد لصاحبها العقاري لالستثمار انترناشيونال نيو -  67

 ،2017 لسنة72 قمر االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط عن 9295 برقم 20201001 فى قيد

 . القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع

            

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

 34 رقم المجاورة-10 رقم فيال- الثالث الدور:  بجهة ،. نشاطها

 ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعبود غريب الدين محيي عاطف لصاحبها الحيواني لالنتاج بوي كاو -  68

  -: ومنها الصحراوية، أو البور األراضي واستزراع استصالح -1 عن 9299 برقم 20201004 فى قيد

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

 .المستصلحة األراضي استزراع(  ب)

 في الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين في ويشترط

 .الغمر بطريق الري وليس االستزراع

  -: ومنه والسمكي والداجني الحيواني اإلنتاج -2

 . اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات، أنواع جميع تربية(  أ)

 - الحسينيه - البقر بحر الصالحية - 7 قرية -االرضي بالدور شقة - الدين محي سامي منزل:  بجهة ،(  ب)

 ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعبود غريب الدين يمحي عاطف لصاحبها الحيواني لالنتاج بوي كاو -  69

 إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية عن 9299 برقم 20201004 فى قيد

 اللحوم أو التسمين أو البيض



 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

 . الخيول تربية(  ث)

 .السمكية المزارع(  ج)

 72 ق خارج انشطة

 التجارية الوكالة بشأن 1982 لسنة 120 بالقانون االلتزام المنشأة وعلي التجارية والتوكيالت العمومية التوريدات

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - 7 قرية -االرضي بالدور شقة - الدين محي سامي منزل:  بجهة ، بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 - الحسينيه - البقر بحر الصالحية

 ، 500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمعبود غريب الدين محيي عاطف لصاحبها الحيواني لالنتاج بوي كاو -  70

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و عن 9299 برقم 20201004 فى قيد

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم 

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 المجاالت تلك عن

                          

  

                

                

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

 - الحسينيه - البقر بحر يةالصالح - 7 قرية -االرضي بالدور شقة - الدين محي سامي منزل:  بجهة

 اقامة عن 9393 برقم 20201020 فى قيد ، 50000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مراد عبدالقادر عطيه صباح -  71

 التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل

 الروبيكي-6أ غرب جنوب الصناعية المنطقة -280 القطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نصار هليل محمد حسين احمد لصاحبها العامه والمقاوالت العقارى لالستثمار الصفوه -  72

 مقطورات نصف او - مقطورات شاسيهات - صاج برميل -- المعدن من عن 9407 برقم 20201021 فى قيد ، 100000.000

 رقم قطعة:  بجهة ،.  حدة على غرض لكل مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بإفراد الشركة تلتزم  معدنية عرض استندات -

 بدر مدينة فدان 800 الصناعية بالمنطقة 139

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رنصا هليل محمد حسين احمد لصاحبها العامه والمقاوالت العقارى لالستثمار الصفوه -  73

 النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار عن 9407 برقم 20201021 فى قيد ، 100000.000

 الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق

 . 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم

  

 زصنع - ومتنوع - معدني اثاث وضنع - اسقف - سقاالت - شدادات - جمالونات)  المعدنية العياكل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 بالمنطقة 139 رقم قطعة:  بجهة ، دوالب(  وكريتال حدادة واعمال معدنية صناديق وصنع مقطورات انصاف سيارات شاسيهات

 بدر مدينة فدان 800 الصناعية

 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خميس سلمان احمد يوسف لصاحبها الغذائية للمواد االنجاز طوالع -  74

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع الغذائية للمواد والتجزئة الجملة تجارة عن 9409 برقم 20201021

 - 12 الحي - 13 عمارة - 9 رقم:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة



 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

 عن 9442 برقم 20201028 فى قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  انواعها بكافة االعالف لتصنيع الجمل -  75

 الحصول المنشأه وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع. انواعها بكافة االعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 c8 صناعية منطقة -55 القطعة علي مقام بمصنع اول دور:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد عبدالعاطي السيد محمد لصاحبها الغذائية المواد لتجارة الوادي زهره -  76

 : 72ق داخل االنشطة عن 9403 برقم 20201021 فى قيد ،

 (  انواعها بجميع وبقوليات مكرونة)  الغذائية للمواد والتجزئة الجملة تجارة

  العمومية التوريدات:  72 ق خارج االنشطة -

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام

 عمارة - 46 مجاورة:  بجهة ، المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 - 2 شقة - 67

 70000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن محمد عبدالعاطي السيد محمد لصاحبها الغذائية المواد لتجارة الوادي زهره -  77

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة عن 9403 برقم 20201021 فى قيد ،

 على الحصول المنشأة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه

            الالزمة التراخيص كافة

 - 2 شقة - 67 عمارة - 46 مجاورة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربيع عبدالفتاح السيد شريف لصاحبها ALRABEA Cosmeties كوزميتكس الربيع -  78

 و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9427 برقم 20201026 فى قيد ، 100000.000

 :التنفيذيه الئحته

 واللوف الشعر ازالة ومنتجات والعطور المختلفة بانواعها المنزلية والمنظفات التجميل مستحضرات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 .التصدير -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 - الروبيكي 6أ غرب جنوب - 338 رقم القطعة - والثالث الثاني الدور:  بجهة ، في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام.

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ربيع عبدالفتاح السيد شريف لصاحبها ALRABEA Cosmeties كوزميتكس الربيع -  79

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع عن 9427 برقم 20201026 فى قيد ، 100000.000

 القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم.

 النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها لمنصوصا بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلك عن الخارج

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

 - الروبيكي 6أ غرب جنوب - 338 رقم القطعة - والثالث الثاني الدور:  بجهة

 داخل انشطة عن 9309 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن صبري رضا -  80

 مراكز وادارة انشاء- 72 ق خارج انشطة-المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين العداد التدريب مراكز وادارة انشاء 72 ق

 االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقلة ماليه حسابات افراد المنشاه علي- الموهبين ورعاية االطفال وقدرات مهارات لتنمية تدريب

 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حالة وفي 2017 لسنة 72 رقم



 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

 جومانه برج-االرضي الدور:  بجهة ، بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم 2017 لسنة 72

 الجديدة الحناوي-تامرالنحال شارع 8 -

 وعلي القانون عن 9309 برقم 20201006 فى قيد ، 10000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمد حسن صبري رضا -  81

 تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته-2017 لسنة 72 بقانون عليها المنصوص المجاالتب الوارد النشاط ممارسة المنشأه

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشأه وعلي السارية والقرارت واللوائح القوانين احكام مراعاه مع المجاالت

 الجديدة الحناوي-تامرالنحال شارع 8 - جومانه برج-االرضي الدور:  بجهة ،. نشاطها

 فى قيد ، 30000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السحيمي سليمان حسن كامل لصاحبها البالستيكية للمنتجات بالست زي -  82

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع البالستيكية المنتجات جميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 9432 برقم 20201026

  المنشاة وعلى السارية والقرارات

 - االردنية - اولي مرحلة - 1 رقم عمارة - االرضي الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ودرفلة وتصنيع المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) المعادن لتشكيل براميدز -  1

 المواسير وتصنيع الصاج وتشريح وتقطيع

  

            

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

 .           نشاطها

 المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9313 برقم 20201007 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 المواسير وتصنيع الصاج وتشريح وتقطيع ودرفلة وتصنيع

  

            

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

 - 13 شقة - 63 المجاورة - 42 عمارة:  بجهة ،. نشاطها

 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط "  ،  شركة)   م.م.ذ.ش( Golden Deal للتجارة ديل جولدن -  2

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72

)  الكهربائية االجهزة - المنزلية االدوات - االلكترونيات المالبس - الشخصية العناية مستلزمات(  من لكل التجزئة و الجملة تجارة -

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم أن على

 .مسبقا الهيئة موافقة

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .االلكترونية التجارة -



 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

 عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط " عن ، 9325 برقم 20201011 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   على

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون

)  الكهربائية االجهزة - المنزلية االدوات - االلكترونيات المالبس - الشخصية العناية مستلزمات(  من لكل التجزئة و الجملة تجارة -

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم أن على

 .مسبقا الهيئة موافقة

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .االلكترونية التجارة -

 العقاري للتطوير العالمي المركز -311 رقم وحدة: :  بجهة ، على

 للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة  ،  شركة)   م.م.ذ.ش( Golden Deal للتجارة ديل جولدن -  3

 الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الوارد

 2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلك عن

            

  

 مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة عن ، 9325 برقم 20201011 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس     

 بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل

 2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 العقاري للتطوير العالمي المركز -311 رقم وحدة: :  بجهة ،.  المجاالت تلك عن

   ،  شركة)   م.م.ذ.ش( Golden Deal للتجارة ديل جولدن -  4

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

 .           نشاطها

 السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع عن ، 9325 برقم 20201011 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 للتطوير العالمي المركز -311 رقم وحدة: :  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

 العقاري

 - سحلب - النشا - البسبوسه) البودر لتعبئه مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) ART Foods  للتعبئه ارتفودز -  5

 (كاكاو - بقسماط

  

            

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

 نشاطها



 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

 - البسبوسه) البودر لتعبئه مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9320 برقم 20201011 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 (كاكاو - بقسماط - سحلب - النشا

  

            

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

 الجمركيه جنوب 6أ الصناعيه المنطقه 112 رقم المصنع في الثاني الدور:  بجهة ، نشاطها

 وتشغيل اقامة "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) APS  الجو ومعطر االعالنيه واللوحات المروريه العالمات وطباعه لتصنيع الخضر -  6

  لتصنيع مصنع

  البالستيك وتشكيل وسحب وحقن الجو ومعطر المروريه والعالمات واالرشاديه االعالنيه اللوحات وتجميع وطباعه-

 وخشب ومعدن بالستيك من الدعائيه المواد -

    

  

            

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

 .           نشاطها

  لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9364 برقم 20201014 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

  البالستيك وتشكيل وسحب وحقن الجو ومعطر المروريه والعالمات واالرشاديه االعالنيه اللوحات وتجميع وطباعه-

 وخشب ومعدن بالستيك من الدعائيه المواد -

    

  

            

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

 - بلبيس طريق - الصناعيه بلبيس منطقه 89و 88 رقمي االرض قطعه:  بجهة ،. نشاطها

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط "  ،  شركة   شريكيه و ضبش محمد الشافعى محمد -  7

 : التنفيذيه الئحته و 2017

 . الغذائية المواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .التصدير -

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط " عن ، 9361 برقم 20201014 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   عدم

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . الغذائية المواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .التصدير -

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون دةالوار الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 منطقة عدا فيما. الشرقيه - رمضان من العاشر مدينه - جنوب الجمركية 6أ الصناعية المنطقة - 112 رقم القطعة:  بجهة ، عدم

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه

 بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع  ،  شركة   شريكيه و ضبش محمد الشافعى محمد -  8

 . القانون

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلك عن

             

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

 و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عن ، 9361 برقم 20201014 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 . القانون بذات الواردة الحوافز

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلك عن

             

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

 شبه منطقة عدا فيما. الشرقيه - رمضان من العاشر مدينه - جنوب الجمركية 6أ الصناعية المنطقة - 112 رقم القطعة:  بجهة

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة

 72 ق دخل االنشطه "  ،  شركة   وشريكه صقر محمد الحميد عبد ممدوح حازم -  9

 البالستيك خامات وسحب ونفخ وحقن البالستيك خامات وتطوير انواعها بكافه البالستيك منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

  البالستيك تدوير واعاده

 للغير والتصنيع

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

 72 ق دخل االنشطه " عن ، 9390 برقم 20201020 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 البالستيك خامات وسحب ونفخ وحقن البالستيك خامات وتطوير انواعها بكافه البالستيك منتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

  البالستيك تدوير واعاده

 للغير والتصنيع

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

 - االردنيه - 5 عماره - الصباح مول - 1 شقه - االول الدور:  بجهة

   ،  شركة(   م.م.ذ.ش) K . B .A  الجدوي ودراسات لالستشارات أيه - بي - كيه البيان -  10

  الصناعيه للمنطقه والتخطيطيه االقتصاديه الدراسات اعداد "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  للمشروعات والتكنولوجيه والهندسيه يهاالقتصاد الدراسات اعداد

  االساسيه البنيه مجال فى االستثماريه للمشروعات الجدوى ودراسات واالقتصاديه الفنيه والبحوث الدراسات اعداد"

 والدراسات واالستشارات القانونيه االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) واالداريه الماليه االستشارات تقديم

   مالها ،رأس   النشطه الماليه االوراق عن الماليه االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زياده بمناسبه بالتقييم المتعلقه

  الصناعيه للمنطقه والتخطيطيه االقتصاديه الدراسات اعداد " عن ، 9404 برقم 20201021 فى ،قيدت 10000.000

  للمشروعات والتكنولوجيه والهندسيه االقتصاديه الدراسات اعداد

  االساسيه البنيه مجال فى االستثماريه للمشروعات الجدوى ودراسات واالقتصاديه الفنيه والبحوث الدراسات اعداد"

 لدراساتوا واالستشارات القانونيه االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) واالداريه الماليه االستشارات تقديم

 مول - 5 مكتب:  بجهة ، النشطه الماليه االوراق عن الماليه االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زياده بمناسبه بالتقييم المتعلقه

 - بدر مدينه - الثانيه المجاوره - االول الحي - 37

 مصنع وتشغيل اقامة               ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Dye Zone المنسوجات وتجهيز وصباغه لطباعه زون داي -  11

             المنسوجات وتجهيز وصباغه وطباعه النسيج لتصنيع

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

 .            نشاطها

 وصباغه وطباعه النسيج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 9318 برقم 20201007 فى يدت،ق 250000.000   مالها ،رأس  

             المنسوجات وتجهيز

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

 - بلبيس - االسماعيليه بساتين قريه - الزمام خارج الرمال البور االرض قطعه من جزء:  بجهة ،. نشاطها

   ،  شركة   وشريكه جاكو رافى -  12

 والشواطئ الحدائق ومستلزمات نظافة وادوات منزلية ادوات من البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "

 انواعها بجميع بالستيكية وخراطيم بالستيكية واكياس

  

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

 المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9326 برقم 20201011 فى ،قيدت 2100000.000   مالها ،رأس  

 انواعها بجميع بالستيكية وخراطيم بالستيكية واكياس والشواطئ الحدائق ومستلزمات نظافة وادوات منزلية ادوات من البالستيكية

  

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

 - االردنية - مول البتراء - االول الدور - 10 الوحدة:  بجهة

 . بالداخل العمالة الحاق - "  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(  للتوريدات الجدد المؤسسون:  -  13

 .العمومية التوريدات -

  

  

            



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 .           نشاطها

 . بالداخل العمالة الحاق - " عن ، 9352 برقم 20201013 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس            

 .العمومية التوريدات -

  

  

            

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

 االردنية - مول البتراء -10 رقم الوحدة: :  بجهة ،. هانشاط

   ،  شركة)   م.م.ذ.ش(  للصناعات فيوال:  -  14

 :لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "

 المنزلي االثاث -

 تشكيلة واعادة الزجاج-

    

  

            

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

 .           نشاطها

 :لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9370 برقم 20201015 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس  

 المنزلي االثاث -

 تشكيلة واعادة الزجاج-

    

  

            

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

 -A4 الصناعية المنطقة-15 قطعة: :  بجهة ،. نشاطها

 الموارد تدريب و المهارات لتنمية مركز تشغيل و اقامة و انشاء  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) The bloggers بلوجرز ذا -  15

 .البشرية

  

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

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تدريب و المهارات لتنمية مركز تشغيل و اقامة و انشاء عن ، 9397 برقم 20201020 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 .البشرية الموارد

  

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

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

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

 - الجامعة فيالت - علي االمام شارع - 26 رقم عمارة - علوي الثاني و علوي االول و االرضي الدور

  طبيه ومستلزمات كيماويات تجاره  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(   والتوريدات الكيماويات لتجاره حورس:  -  16

 العموميه التوريدات -

  

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

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

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

  طبيه ومستلزمات كيماويات تجاره عن ، 9415 برقم 20201022 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس  

 العموميه التوريدات -

  

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

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

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

 زغلول سعد ش -224 عقار - االرضي الدور: :  

  -: ومنها الصحراوية، أو البور األراضي واستزراع استصالح "  ،  شركة   وشركاه عبداللطيف محمد فتحي تامر:  -  17

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

 . المستصلحة األراضي استزراع)  ب(

 في الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين في ويشترط

 . الغمر بطريق الري وليس االستزراع

   

 اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية

  

 2017 72 ق خارج انشطة

 البور األراضي واستزراع استصالح " عن ، 9438 برقم 20201027 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   االدوية تجارة

  -: ومنها الصحراوية، أو

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . المستصلحة األراضي استزراع)  ب(

 في الحديثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين في ويشترط

 . الغمر بطريق الري وليس االستزراع

   

 اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية

  

 2017 72 ق خارج انشطة

 بالينو كافية امام -النكارية شبية من الغشام ش -الزقازيق ورخام جرانيت ش - الجميل برج - الثاني الدور:  بجهة ، االدوية تجارة

 البيطرية  ،  شركة   وشركاه عبداللطيف محمد فتحي تامر:  -  18

 عدم حالة في و2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات دإفرا المنشأة على

 2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 المجاالت تلك عن

   

 البيطرية عن ، 9438 برقم 20201027 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 عدم حالة في و2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 كافية امام -النكارية شبية من الغشام ش -الزقازيق ورخام جرانيت ش - الجميل برج - الثاني الدور:  بجهة ، المجاالت تلك عن

 بالينو

 : التنفيذية والئحته 72 قانون داخل االنشطة "  ،  شركة   وشريكه الخالد وليد محمد قاسم -  19

  مشتمالتها بجميع الكهربائية االدوات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة-

 الشوارع وانارة والليد الحديثة واالضاءه المبانى مستلزمات من انواعها بجميع الكهربائية لالدوات والتجزئة الجملة تجارة -

  الغيار وقطع كنترول والباور والشركات والمحالت

 :التنفيذية والئحته 72 قانون خارج االنشطة

 العمومية التوريدات -

   قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 االستثماررقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 : التنفيذية والئحته 72 قانون داخل االنشطة " عن ، 9447 برقم 20201028 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس

  مشتمالتها بجميع الكهربائية االدوات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة-

 الشوارع وانارة والليد الحديثة واالضاءه المبانى مستلزمات من انواعها بجميع الكهربائية لالدوات والتجزئة الجملة تجارة -

  الغيار وقطع كنترول والباور والشركات والمحالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 :التنفيذية والئحته 72 قانون خارج االنشطة

 العمومية التوريدات -

 ، قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 االستثماررقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 - المدينة مركز - العاشر شمس مول - MC2 23 رقم القطعة - االرضى الدور -( 27-26) رقم الوحدة:  بجهة

 مالية حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلك عن الخارج النشاط  ،  شركة   وشريكه الخالد وليد محمد قاسم -  20

 والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز

 بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة

 . القانون

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

 الشركة التزام مع ، المجاالت تلك عن الخارج النشاط عن ، 9447 برقم 20201028 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 فى حقها يسقط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية حسابات بإفراد

 بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع

 . القانون بذات الواردة والحوافز

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

 - المدينة مركز - العاشر شمس مول - MC2 23 رقم القطعة - االرضى الدور -( 27-26) رقم الوحدة: 

   ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Twilight Trade  للتجارة تواياليت -  21

  قانونا به مسموح ماهو كل فى العامة التجارة - "

 و المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع ، التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد -

 القانون احكام بعض بتعديل 2017 لسنة 7 رقم القانون وعلى التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون

 1982 لسنة 121

 العمومية التوريدات -

 المشروعات ادارة -

  

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

  قانونا به مسموح ماهو كل فى العامة التجارة - " عن ، 9315 برقم 20201007 فى ،قيدت 2050000.000   مالها ،رأس

 و المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع ، التجارية والتوكيالت والتصدير تيراداالس -

 القانون احكام بعض بتعديل 2017 لسنة 7 رقم القانون وعلى التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون

 1982 لسنة 121

 العمومية التوريدات -

 المشروعات ادارة -

  

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

 - الرئيسي المدينة مركز - MC3/ 33  رقم قطعة - العقارى للتطوير العالمى المركز مول - الثانى الدور - 311 رقم الوحدة:  بجهة

 .  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Twilight Trade  للتجارة تواياليت -  22



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

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

 . عن ، 9315 برقم 20201007 فى ،قيدت 2050000.000   مالها ،رأس  

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

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

 - الرئيسي المدينة مركز - MC3/ 33  رقم قطعة - العقارى للتطوير العالمى المركز مول - الثانى الدور - 311 رقم الوحدة: 

  لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  للصناعة دهب جوانزو -  23

  الورقيه الكوبايات -

  انواعها بكافه والتغليف التعبئه مواد -

 المائده مستلزمات -

      

  

            

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

 .           نشاطها

  لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9321 برقم 20201011 فى ،قيدت 19500.000   مالها ،رأس  

  الورقيه الكوبايات -

  انواعها بكافه والتغليف التعبئه مواد -

 المائده مستلزمات -

      

  

            

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

 - بلبيس - االسماعيليه بساتين الزمام خارج بناحيه الكائن اداري ومبني وجمالون - االرضي بالدرو المقام المصنع:  بجهة ،. نشاطها

   ،  شركة   شريكته و حسن جالل طارق احمد -  24

 (. الدوليه عدا فيما)  لمدارسا تشغيل او اداره او انشاء "

  

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

 عدا فيما)  المدارس تشغيل او اداره او انشاء " عن ، 9365 برقم 20201014 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 (. الدوليه

  

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

 - السوق مشتول - الجديدة المنير ناحية - 6 رقم الجبل حوض  -(  4 ، 3)  بلوك:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  عمومية توريدات  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الكهربائية والتوريدات للكابالت جلوبال تراست -  25

 كهربائية وكابالت كهربائية ادوات توريد -

  

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

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

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

  عمومية توريدات عن ، 9382 برقم 20201019 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 كهربائية وكابالت ائيةكهرب ادوات توريد -

  

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

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

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

 - االردنية - MC3 -14 القطعة - الثانية المرحلة - مول بترا - االرضى الدور - 16 رقم المحل

 72 ق داخل االنشطه   ،  شركة   وشريكيه سليمان هاشم علي حامد -  26

 شبه منطقه عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق,  النائيه والمناطق, الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -

 لسنه 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيره

2008 

% 10 تقدم ان بشرط طبيه او عالجيه داخليه انشطه من تضمه وما العامه او المتكامله او المتخصصه المستشفيات وتشغيل اقامه -

 شغلها يتم التي االسره عدد من بالمجان سنويا

 عن ، 9383 برقم 20201019 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   بشرط متخصص طبي مركز وتشغيل اقامه -

 72 ق داخل االنشطه

 شبه منطقه عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق,  النائيه والمناطق, الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -

 لسنه 356 رقم الجمهوريه رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيره

2008 

% 10 تقدم ان بشرط طبيه او عالجيه داخليه انشطه من تضمه وما العامه او المتكامله او المتخصصه المستشفيات وتشغيل اقامه -

 شغلها يتم التي االسره عدد من بالمجان سنويا

 - بدر مدينة -االولي المجاورة -االول الحي- 2 ع:  بجهة ، بشرط متخصص طبي مركز وتشغيل اقامه -

 او الطبيه الخدمه تقديم يتم التي الحالت من بالمجان سنويا% 10 تقدم ان  ،  شركة   وشريكيه سليمان هاشم علي حامد -  27

 لها الشخصيه او العالجيه

  المدارس تشغيل اداره او انشاء -

 سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطه السياحيه والقرئ الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت( الثابته) الفنادق وتشغيل اقامه -

 الفنادق مستوي يقل اال علي فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ثقافيه او تجاريه او رياضيه او ترفيهيه او خدميه كانت

 ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   اجمالي يزيد واال نجوم ثالثه عن السياحيه والقرئ الفندقيه واالجنحه والشقق والوتيالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشخصيه او العالجيه او الطبيه الخدمه تقديم يتم التي الحالت من بالمجان سنويا% 10 تقدم ان عن ، 9383 برقم 20201019 فى

 لها

  المدارس تشغيل اداره او انشاء -

 سواء بذلك المرتبطه او المكمله واالنشطه السياحيه والقرئ الفندقيه واالجنحه والشقق والموتيالت( الثابته) الفنادق وتشغيل اقامه -

 الفنادق مستوي يقل اال علي فيها والتوسع بها الخاصه المنشات واستكمال ثقافيه او تجاريه او رياضيه او ترفيهيه او خدميه كانت

 المجاورة -االول الحي- 2 ع:  بجهة ، اجمالي يزيد واال نجوم ثالثه عن السياحيه والقرئ الفندقيه واالجنحه والشقق والوتيالت

 - بدر مدينة -االولي

 الطاقه من المبنيه المساحات اجمالي نصف عن منها المبيعه الوحدات مساحه  ،  شركة   وشريكيه سليمان هاشم علي حامد -  28

  للمشروع االيوائيه

  الغذائيه المواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه -

 الهندسيه التاال لتنصيع مصنع وتشغيل اقامه -

  الكميائيه المواد لتنصيع مصنع وتشغيل اقامه -

  الطبيه المستلزمات لتنصيع مصنع وتشغيل اقامه -

 البالستيكيه المنتجات لتنصيع مصنع وتشغيل اقامه -

 الجاهز والمالبس والنسيج الغزل لتنصيع مصنع وتشغيل اقامه -

 72 ق خارج االنشطه. 

 ، 9383 برقم 20201019 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة - 

  للمشروع االيوائيه الطاقه من المبنيه المساحات اجمالي نصف عن منها المبيعه الوحدات مساحه عن

  الغذائيه المواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه -

 الهندسيه االالت لتنصيع مصنع وتشغيل اقامه -

  الكميائيه المواد لتنصيع مصنع وتشغيل اقامه -

  الطبيه المستلزمات لتنصيع مصنع وتشغيل اقامه -

 البالستيكيه المنتجات لتنصيع مصنع وتشغيل اقامه -

 الجاهز والمالبس والنسيج الغزل لتنصيع مصنع وتشغيل اقامه -

 72 ق خارج االنشطه. 

 - بدر مدينة -االولي المجاورة -االول الحي- 2 ع:  بجهة ، الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة - 

 و المأكوالت أنواع جميع تقديم و( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم  ،  شركة   وشريكيه سليمان هاشم علي حامد -  29

 الجاهزة والوجبات اواى التيك

  السيارات تموين محطات وتشغيل اقامه - 

  لالطفال الحضانه دور وتشغيل اقامه - 

  السيارات وصيانه خدمه مركز وتشغيل اقامه - 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  المشروعات اداره - 

  لالطفال ترفيهيه مدن اداره - 

  العقاري التطوير - 

 72 ق خارج انشطة

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 المشروبات أنواع جميع لتقديم عن ، 9383 برقم 20201019 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   بهذا الشركة التزام

 الجاهزة والوجبات اواى التيك و المأكوالت أنواع جميع تقديم و( الكحولية عدا)

  السيارات تموين محطات وتشغيل اقامه - 

  لالطفال الحضانه دور وتشغيل اقامه - 

  السيارات وصيانه خدمه مركز وتشغيل اقامه - 

  المشروعات اداره - 

  لالطفال ترفيهيه مدن اداره - 

  العقاري التطوير - 

 72 ق خارج انشطة

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار ونبقان الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - بدر مدينة -االولي المجاورة -االول الحي- 2 ع:  بجهة ، بهذا الشركة التزام

 وتشغيل اقامة "  ،  شركة   المسئولية محدودة واحد شخص شركة   السيارات تموين لمحطات شوقى صبحى ماجد -  30

 السيارات تموين محطات وادارة

  

            

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

 .           نشاطها

 السيارات تموين محطات وادارة وتشغيل اقامة " عن ، 9323 برقم 20201011 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

  

            

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

 - 38 مجاورة - والمعراج االسراء سنتر - ارضى 8 رقم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها

 باغطيتها البالستيكية العبوات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة   وشريكيه عزت محمد الدين بهاء محمد السيد -  31

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

 العبوات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9333 برقم 20201011 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 باغطيتها البالستيكية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 -b2 الصناعية المنطقة -? م300 بمساحة -k16 رقم بالقطعة عنبر:  بجهة

   ،  شركة   EGYPTIAN STEEL SERVICES سرفيسيز ستيل ايجيبشن -  32

 المعادن تكريب و درفله و ثنى و قطع و وااللومنيوم النحاس و الحديد و االستانلس و المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة

 المعدنية المنتجات و المعدنى االثاث طالء و وتصنيع تشكيل و المعادن و البالستيك و السيراميك و الزجاج طالء و الليزر فايبر و

 التي او  شبيهةباعمالها اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

   مالها ،رأس   تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد

 و الحديد و االستانلس و المعادن وتشغيل لتشكيل مصنع وتشغيل اقامة عن ، 9353 برقم 20201013 فى ،قيدت 500000.000

 و المعادن و البالستيك و السيراميك و الزجاج طالء و الليزر فايبر و المعادن تكريب و درفله و ثنى و قطع و وااللومنيوم النحاس

 مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز المعدنية المنتجات و المعدنى االثاث طالء و وتصنيع تشكيل

 لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او  شبيهةباعمالها اعماال تزاول التي غيرها و الشركات

 -الروبيكي فدان 800 منطقة -79 رقم القطعة:  بجهة ، تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان

 الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او  ،  شركة   EGYPTIAN STEEL SERVICES سرفيسيز ستيل ايجيبشن -  33

 لمباشرة مةالالز التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع التنفيذية

 .نشاطها

  

 الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها او عن ، 9353 برقم 20201013 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

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

 -الروبيكي فدان 800 منطقة -79 رقم القطعة:  بجهة ،. نشاطها

 المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) RIVIERA الصحية و الورقية المنتجات لتصنيع ريفيرا -  34

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها

 و النسائية الفوط و السن كبار حفاضات و االطفال حفاضات و الصحيه و الورقية المنتجات جميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 .المبللة المناديل و الورقيه المناديل

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .العمومية التوريدات -

   مالها ،رأس   و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط " عن ، 9362 برقم 20201014 فى ،قيدت 16000.000

 : التنفيذيه الئحته و 2017

 و النسائية الفوط و السن كبار حفاضات و االطفال حفاضات و هالصحي و الورقية المنتجات جميع لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 .المبللة المناديل و الورقيه المناديل

 : التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .العمومية التوريدات -

:  بجهة ، و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 - المدينة مركز - الثانية المرحلة - الجملة اسواق - 25 رقم عمارة - 8 رقم الوحدة

 يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) RIVIERA الصحية و الورقية المنتجات لتصنيع ريفيرا -  35

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلك عن

            

  

            

 ،قيدت 16000.000   مالها ،رأس   على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع            

 بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع يف حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في عن ، 9362 برقم 20201014 فى

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلك عن

            

  

            

 رقم عمارة - 8 رقم الوحدة:  بجهة ، على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع            

 - المدينة مركز - الثانية المرحلة - الجملة اسواق - 25

 .           نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) RIVIERA الصحية و الورقية المنتجات لتصنيع ريفيرا -  36

:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة عن ، 9362 برقم 20201014 فى ،قيدت 16000.000   مالها ،رأس  

 - المدينة مركز - الثانية مرحلةال - الجملة اسواق - 25 رقم عمارة - 8 رقم الوحدة

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة)   م.م.ذ.ش( AMA For Engineering Solutions الهندسية للحلول آما:  -  37

 .المصانع مستلزمات و الكهربائية و الميكانيكية التجهيزات

 .التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في1982 لسنة120 رقم القانون بأحكام االلتزام مع التجارية التوكيالت -

 .المصانع مستلزمات توريد االخص على و العمومية التوريدات -

 .العامة المقاوالت -

 .التسويق و العامة التجارة -

 .التصدير -

          

  

            

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

 .           نشاطها

 و الميكانيكية التجهيزات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 9378 برقم 20201018 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 .المصانع مستلزمات و الكهربائية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في1982 نةلس120 رقم القانون بأحكام االلتزام مع التجارية التوكيالت -

 .المصانع مستلزمات توريد االخص على و العمومية التوريدات -

 .العامة المقاوالت -

 .التسويق و العامة التجارة -

 .التصدير -

          

  

            

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

 34 رقم المجاورة -10 رقم عمارة - االرضي الدور - 1رقم الوحدة: :  بجهة ،. نشاطها

 .المدارس تشغيل أو إدارة أو إنشاء  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(   المدارس وتشغيل واداره النشاء أكسفورد:  -  38

  

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

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

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

 .المدارس تشغيل أو إدارة أو إنشاء عن ، 9377 برقم 20201018 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

  

 . األنشطة هذه سةلممار الالزمة التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

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

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

 بلبيس طريق سمران ابو - الصفوه حي تقسيم -123 القطعه: :  

 .للمنشأت والخدمات النظافة اعمال بكافة القيام "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) البيئية للخدمات كي ام -  39

 والخدمات النظافة اعمال ومستلزمات االجهزة لكافة والصيانة البيئية الخدمات اعمال بكافة القيام

 انواعها بكافة والمبيدات الكيماوية والمواد النظافة باعمال الخاصة والمستلزمات االجهزة توريدات

 باالوفيس الخاصة االماكن واستأجار بادارة القيام

 المنشأت جميع وتعقيم والرش التطهير باعمال القيام

  

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

 والخدمات النظافة اعمال بكافة القيام " عن ، 9392 برقم 20201020 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   ويجوز

 .للمنشأت

 والخدمات النظافة اعمال ومستلزمات االجهزة لكافة والصيانة البيئية الخدمات اعمال بكافة القيام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 انواعها بكافة والمبيدات الكيماوية والمواد النظافة باعمال الخاصة والمستلزمات االجهزة توريدات

 باالوفيس الخاصة االماكن واستأجار بادارة القيام

 المنشأت جميع وتعقيم والرش التطهير باعمال القيام

  

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

 - السوق مشتول - احمد السيد علي عبدالظاهر عواطف ملك منزل:  بجهة ، ويجوز

 .الجافة الحلوى لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة   شريكه و الصغير احمد غياث -  40

  

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

 .الجافة الحلوى لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9317 برقم 20201007 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

  

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

 - الصغيرة للصناعات كينج مجمع -(  ج)  عنبر - االرضي الدور - 12 رقم الوحدة: 

 والفالتر السيارات زيوت وتوزيع وبيع تجارة "  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(  والفالتر الزيوت لتجارة هللا فتح محمد علي -  41

 العمومية التوريدات "

  

            

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

 .            نشاطها

 والفالتر السيارات زيوت وتوزيع وبيع تجارة " عن ، 9336 برقم 20201012 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 العمومية التوريدات "

  

            

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

 -االول الحي -الخامسة المجاورة -ب مدخل-49 عمارة) 3-2-1 رقم:  بجهة ،. نشاطها

 .العامة المقاوالت  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العمومية التوريدات و للمقاوالت الحسم -  42

 .العمومية التوريدات -

 .العمالة الحاق -

 .البيئية الخدمات و النظافة و الصيانة خدمات تقديم -

      

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

            

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

 .           نشاطها

 .العامة المقاوالت عن ، 9363 برقم 20201014 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 .العمومية التوريدات -

 .العمالة الحاق -

 .البيئية الخدمات و النظافة و الصيانة خدمات تقديم -

      

  

            

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

 - بلبيس - الزوامل -البحر شارع - نصر السيد رأفت محمد/  ملك منزل:  بجهة ،. نشاطها

 و 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة تلتزم ، والتصدير االستيراد  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) للكيماويات فيلد اجرى -  43

 . المستوردين سجل شأن في 2017 لسنة 7 رقم القانون

 . المحركات غيار قطع و الزراعية المبيدات و البذور و الشتالت و التقاوي من الطبيعية الزراعية المنتجات و االسمدة تجارة -

  

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

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

 لسنة 121 قمر القانون بأحكام الشركة تلتزم ، والتصدير االستيراد عن ، 9375 برقم 20201018 فى ،قيدت 5000000.000

 . المستوردين سجل شأن في 2017 لسنة 7 رقم القانون و 1982

 . المحركات غيار قطع و الزراعية المبيدات و البذور و الشتالت و التقاوي من الطبيعية الزراعية المنتجات و االسمدة تجارة -

  

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

 ملك منزل:  بجهة ، التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - المهدية قرية - كامل حسن اللواء شارع - عيسى انور محمد حسام/ 

 أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) للكيماويات فيلد اجرى -  44

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج

 في أو مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد عن ، 9375 برقم 20201018 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  

 انور محمد حسام/  ملك منزل:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج

 - المهدية قرية - كامل حسن اللواء شارع - عيسى

 : مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) MAX المالبس لتصنيع اكس ايه ام -  45

 . الداخلية و الجاهزة المالبس لتصنيع -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .الداخلية و الجاهزة المالبس و المنسوجات و األقمشة تطريز و صباغة و لطباعة -

    

  

            

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

 .           نشاطها

 : مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9431 برقم 20201026 فى ،قيدت 150000.000   مالها ،رأس  

 . الداخلية و الجاهزة المالبس لتصنيع -

 .الداخلية و الجاهزة المالبس و المنسوجات و األقمشة تطريز و صباغة و لطباعة -

    

  

            

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

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما.  القاهره - بدر مدينة -(  ب)  الحرفية الصناعية بالمنطقة - 12 رقم قطعة:  بجهة ،. نشاطها

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

  الغذائيه المواد وتعبئه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(  الغذائيه للصناعات ايس اسكاي:  -  46

  الغذائيه المواد توزيع -

 التصدير -

  

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

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

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

 المواد وتعبئه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9342 برقم 20201012 فى ،قيدت 700000.000   مالها ،رأس  

  الغذائيه

  الغذائيه المواد توزيع -

 التصدير -

  

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

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

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

 - C8 الصناعيه المنطقه64 رقم بالقطعه الكائن بالمصنع علوي االول الدور: :  

 : لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  المتخصصة المعدنية للصناعات الهدى -  47

 .المناسبات دور أثاث و المنزلى االثاث -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . الزراعية اآلالت -

    

 . والمصانع اإلنتاج وخطوط للمعدات الهندسية التصميمات أعمال - "

 . لها والترويج وتصنيعها والمنتجات لآلالت والقوالب النماذج إعداد -

 . اإلنتاج وخطوط المعدات إنتاج -

 واإلدارية الفنية الهيكلة وإعادة أنشطتها اختالف على والمرافق الخدمات ومشروعات الصناعية للمشروعات التنفيذ إدارة أعمال -

 .للمصانع

      

  

            

 اقامة " عن ، 9324 برقم 20201011 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع            

 : لتصنيع مصنع وتشغيل

 .المناسبات دور أثاث و المنزلى االثاث -

 . الزراعية اآلالت -

    

 . والمصانع اإلنتاج وخطوط للمعدات الهندسية التصميمات أعمال - "

 . لها والترويج اوتصنيعه والمنتجات لآلالت والقوالب النماذج إعداد -

 . اإلنتاج وخطوط المعدات إنتاج -

 واإلدارية الفنية الهيكلة وإعادة أنشطتها اختالف على والمرافق الخدمات ومشروعات الصناعية للمشروعات التنفيذ إدارة أعمال -

 .للمصانع

      

  

            

 - الثانية الصناعية المنطقة - صغيرة مشروعات - 116 رقم القطعة:  بجهة ، واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع            

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما. الشرقيه - الجديدة الصالحية

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  المتخصصة المعدنية للصناعات الهدى -  48

 .           نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات عن ، 9324 برقم 20201011 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 الجديدة حيةالصال - الثانية الصناعية المنطقة - صغيرة مشروعات - 116 رقم القطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما. الشرقيه -

 : مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة   شريكته و على محمد شعبان احمد -  49

 .المعادن وتشغيل لتشكيل -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .الكهربائية اللوحات لتصنيع -

     

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

 : مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9366 برقم 20201014 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 .المعادن وتشغيل لتشكيل -

 .الكهربائية اللوحات لتصنيع -

     

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

 - 42 رقم مجاورة - 40 رقم قطعة - االرضي الدور:  بجهة

 عدا فيما) الهندسيه االستشارات تقديم "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) المشروعات واداره الهندسيه لالستشارات البنيان واحه -  50

 المال راس زياده بمناسبه بالتقييم المتعلقه والدراسات واالستشارات القانونيه االستشارات وكذا الماليه الوراقا باسواق يتعلق ما

 فى عليها المنصوص الماليه االوراق مجال فى العامله الشركات النشطه الماليه االوراق عن الماليه االستشارات وكذا واالستحواذ

 (التنفيذيه والئحته المال راس سوق قانون من الماده

  وانشائيه ومعماريه هندسيه تصميمات -

  المشروعات اداره -

  مساحيه اعمال -

 كميات حصر-

  

 تقديم " عن ، 9410 برقم 20201021 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 المتعلقه والدراسات واالستشارات القانونيه االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الهندسيه االستشارات

 مجال فى العامله الشركات النشطه الماليه االوراق عن الماليه االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زياده بمناسبه بالتقييم

 (التنفيذيه والئحته المال راس سوق قانون من الماده فى عليها المنصوص الماليه االوراق

  وانشائيه ومعماريه هندسيه تصميمات -

  المشروعات اداره -

  مساحيه اعمال -

 كميات حصر-

  

 - اول حي - ثانيه مجاوره - 33 العقار - االرضي بعد الثاني الدور - 3 رقم الوحده:  بجهة ، القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

 - بدر مدينه

 وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) المشروعات واداره الهندسيه لالستشارات البنيان واحه -  51

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

       

 استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح عن ، 9410 برقم 20201021 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

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

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

 - بدر مدينه - اول حي - ثانيه مجاوره - 33 العقار - االرضي بعد الثاني الدور - 3 رقم الوحده: 

 72 ق داخل االنشطه "  ،  شركة   وشريكه حنا فهمي مراد مينا -  52

  الكهربائيه الضفاير وتجميع وبالبالستيك بالورنيش المعزوله االسالك وسحب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 72 ق خارج االنشطه

 الكهربائيه الضفاير و وبالبالستيك بالورنيش المعزوله السالك توزيع -

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات إفراد الشركة وعلى

 الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 72 ق داخل االنشطه " عن ، 9435 برقم 20201026 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   بالمجاالت

  الكهربائيه الضفاير وتجميع وبالبالستيك بالورنيش المعزوله االسالك وسحب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 72 ق خارج االنشطه

 الكهربائيه الضفاير و وبالبالستيك بالورنيش المعزوله السالك توزيع -

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات إفراد الشركة وعلى

 الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 - بلبيس - - الصناعيه المنطقه - االسماعيليه بساتين بناحيه التاسعه الصناعيه بالمنطقه ب 29 القطعه:  بجهة ، بالمجاالت

 قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص  ،  شركة   وشريكه حنا فهمي مراد مينا -  53

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط

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

 لسنة 72 قمر االستثمار بقانون عليها المنصوص عن ، 9435 برقم 20201026 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته 2017

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

 - بلبيس - - الصناعيه المنطقه - االسماعيليه بساتين بناحيه التاسعه الصناعيه بالمنطقه ب 29 القطعه:  بجهة

 72 ق داخل انشطة "  ،  شركة   وشريكه وسيع خليل خليل -  54

 النباتية الزيوت وتكرير وعصر الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة

 72 ق خارج انشطة

 العمومية التوريدات

 و المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد

 القانون احكام بعض بتعديل 2017 لسنة 7 رقم القانون وعلى التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون

121 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 300000.000   مالها ،رأس   االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 72 ق داخل انشطة " عن ، 9358 برقم 20201014 فى ،قيدت

 النباتية الزيوت وتكرير وعصر الغذائية المواد وتغليف لتعبئة مصنع وتشغيل اقامة

 72 ق خارج انشطة

 العمومية التوريدات

 و المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون حكامبأ الشركة التزام مع التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد

 القانون احكام بعض بتعديل 2017 لسنة 7 رقم القانون وعلى التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون

121 

 المنطقة - 7 القطعة:  بجهة ، االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - A1" , A1 بين المحصورة

 التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم  ،  شركة   وشريكه وسيع خليل خليل -  55

 2017 لسنة  رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 المجاالت تلك عن

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

 الشركة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم عن ، 9358 برقم 20201014 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 2017 لسنة  رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تعتم عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 المجاالت تلك عن

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

 - A1" , A1 بين المحصورة المنطقة - 7 القطعة:  بجهة

 و الخيوط و االقمشة انواع جميع تجهيز و لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   شريكه و مصطفى عابدين ناصر -  56

 .الجاهزة المالبس

  

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

 انواع جميع تجهيز و لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 9423 برقم 20201025 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 .الجاهزة المالبس و الخيوط و االقمشة

  

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

 - B2 الصناعية المنطقة - K16 القطعة - 1 رقم عنبر: 

 و الخيوط و االقمشة انواع جميع تجهيز و لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   شريكه و مصطفى عابدين ناصر -  57

 .الجاهزة المالبس

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 انواع جميع تجهيز و لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 9423 برقم 20201025 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 .الجاهزة المالبس و الخيوط و االقمشة

  

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

 - A2 الصناعية المنطقة - 31/5/1 رقم قطعة - 1 رقم عنبر: 

          بالداخل للعمل المصرية العمالة الحاق:             ،  شركة)   م.م.ذ.ش(   العمالة اللحاق الهرم:  -  58

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

 .           نشاطها

          بالداخل للعمل المصرية العمالة الحاق:            عن ، 9355 برقم 20201013 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

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

 الزوامل - القرية مسجد بجوار الجديد الدوار قرية - على محمود محمد محمد/  ملك منزل: :  بجهة ،. نشاطها

 والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار "  ،  شركة   وشريكه مرسي عبداللطيف رشاد محمد -  59

 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية

 . 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007

 المصانع ومستلزمات البناء لمواد والتجزئه الجمله تجاره "

 72 ق خارج انشطة "

  العمومية التوريدات

 العامة المقاوالت

   مالها ،رأس   2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار " عن ، 9399 برقم 20201020 فى ،قيدت 300000.000

 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية

 . 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ردو وما 2007

 المصانع ومستلزمات البناء لمواد والتجزئه الجمله تجاره "

 72 ق خارج انشطة "

  العمومية التوريدات

 العامة المقاوالت

 الدور:  بجهة ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 - رمضان من العاشر ثان - 35 مجاورة - 74 قطعة - الثالث

 بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و  ،  شركة   وشريكه مرسي عبداللطيف رشاد محمد -  60

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 المجاالت تلك عن

           

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

 حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و عن ، 9399 برقم 20201020 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 المجاالت تلك عن

           

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

 - رمضان من العاشر ثان - 35 مجاورة - 74 قطعة - الثالث الدور:  بجهة

   ،  شركة   وشركاه نعيم محمد طارق:  -  61

 )والعبوات والشرنك البالستيكية والشنط اكياس( البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "

 ?? ق خارج انشطة

 التصدير

 عدم حالة في و????  لسنة??  رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 ????. لسنة??  رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 وتشغيل اقامة " عن ، 9446 برقم 20201028 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   النشاط ممارسة المنشأة على

 )والعبوات والشرنك البالستيكية والشنط اكياس( البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع

 ?? ق خارج انشطة

 التصدير

 عدم حالة في و????  لسنة??  رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 ????. لسنة??  رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الصالحيه مدينه - الجديدة الصالحية-الثانية الصناعية-صغيرة صناعات38 رقم قطعة:  بجهة ، النشاط ممارسة المنشأة على

 التنفيذيه الئحته و????  لسنة??  رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد  ،  شركة   وشركاه نعيم محمد طارق:  -  62

  تلك عن الخارج النشاط قبل

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

??  رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد عن ، 9446 برقم 20201028 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

  تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و????  لسنة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 الصالحيه مدينه - الجديدة الصالحية-الثانية الصناعية-صغيرة صناعات38 رقم قطعة:  بجهة

 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط  ،  شركة   وشريكيه سليمان هاشم علي حامد -  63

 2017 لسنة 72

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 المجاالت تلك عن

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

 الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط عن ، 9383 برقم 20201019 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس  

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 المجاالت تلك عن

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

 - بدر مدينة -االولي المجاورة -االول الحي- 2 ع:  بجهة

 72 ق داخل االنشطه - "  ،  شركة   وشريكه عكاشه احمد التواب عبد هيثم -  64

 والشنط واالحذيه بأنواعها الجلديه المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

  للجلود والتجزئه الجمله تجاره -

  72 ق خارج االنشطه

 التصدير - 

 الغير لدي ماسبق لك تصنيع -

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات إفراد الشركة وعلى

 الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 داخل االنشطه - " عن ، 9384 برقم 20201020 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   عليها المنصوص بالمجاالت

 72 ق

 والشنط واالحذيه بأنواعها الجلديه المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

  للجلود والتجزئه الجمله تجاره -

  72 ق خارج االنشطه

 التصدير - 

 الغير لدي ماسبق كل تصنيع -

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات إفراد الشركة وعلى

 الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وكاله العاشر دوار بمشروع - الصناعي المجمع - االول الدور - 41 رقم الصناعيه الوحده:  بجهة ، عليها المنصوص بالمجاالت

 - عبود

 النشاط قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون  ،  شركة   وشريكه عكاشه احمد التواب عبد هيثم -  65

 المجاالت تلك عن الخارج

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

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عن ، 9384 برقم 20201020 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذية

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

 - عبود وكاله العاشر دوار بمشروع - الصناعي المجمع - االول الدور - 41 رقم الصناعيه الوحده:  بجهة

   ،  شركة   شريكته و عقاد يمن محمد فائز محمد -  66

 ). شوكوال المحشي البيتفور - الشامية البرازق(  المعجنات أنتاج خطوط لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "

  

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

 أنتاج خطوط لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9417 برقم 20201022 فى يدت،ق 500000.000   مالها ،رأس  

 ). شوكوال المحشي البيتفور - الشامية البرازق(  المعجنات

  

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

 - االسماعيلية بساتين - الزمام خارج -9 رقم القطعة: :  بجهة

  العامة التجارة - "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Egypt E Market  ماركت اى ايجيبت -  67

 و المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة التزام ،مع التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد -

 القانون احكام بعض بتعديل 2017 لسنة 7 رقم القانون وعلى التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون

 1982 لسنة 121

  

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

 20201027 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

  العامة التجارة - " عن ، 9439 برقم

 و المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة 121 رقم القانون بأحكام الشركة التزام ،مع التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد -

 القانون احكام بعض بتعديل 2017 لسنة 7 رقم القانون وعلى التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في 1982 لسنة 120 رقم القانون

 1982 لسنة 121

  

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

 - بلوتكس مصنع طريق تقسيم - الزهور ش 7:  بجهة ، التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 - المهندسين الموازين برج امام - المهندسين حى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Egypt E Market  ماركت اى ايجيبت -  68

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

 على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول عن ، 9439 برقم 20201027 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

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

 - المهندسين الموازين برج امام - المهندسين حى - بلوتكس مصنع طريق تقسيم - الزهور ش 7

 72 ق داخل االنشطه "   ،  شركة   وشريكه الحفيظ عبد الخالق عبد الحفيظ عبد -  69

  لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه

  البناء مواد -

  الهندسيه االالت -

 : اآلتي ويشمل والعالجية، الطبية والمراكز المستشفيات إقامة

 .طبية أو عالجية داخلية أنشطة من تضمه وما العامة، أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات(  أ)

 . العالجية أو التشخيصية الطبية المراكز(  ب)

 الطبية الخدمة تقديم يتم التي الحاالت من أو للمستشفى بالنسبة شغلها يتم التي األسرة عدد من بالمجان ياسنو%( 10) تقدم أن بشرط

 . للمركز بالنسبة لها التشخيصية أو العالجية أو

 72 ق داخل االنشطه " عن ، 9449 برقم 20201028 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   -

  لتصنيع مصنع وتشغيل اقامه

  البناء مواد -

  الهندسيه االالت -

 : اآلتي ويشمل والعالجية، الطبية والمراكز المستشفيات إقامة

 .طبية أو عالجية داخلية أنشطة من تضمه وما العامة، أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات(  أ)

 . العالجية أو التشخيصية الطبية المراكز(  ب)

 الطبية الخدمة تقديم يتم التي الحاالت من أو للمستشفى بالنسبة شغلها يتم التي األسرة عدد من بالمجان سنويا%( 10) تقدم أن بشرط

 . للمركز بالنسبة لها التشخيصية أو العالجية أو

 - بدر مدينه - السويس طريق علي المطله المتميز الحي خدمات منطقه - 44 قطعه - االرضي الدور - 1 مكتب:  بجهة ، -

 والمجتمعات النائيه بالمناطق التجاريه المراكز وتشغيل اقامه  ،  شركة   وشريكه الحفيظ عبد الخالق عبد الحفيظ عبد -  70

 الجديده العمرانيه

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار-

 72 ق خارج االنشطه

  السيارات تموين محطات وتشغيل اقامه 

 والتصدير االستيراد -

 العموميه والتوريدات العامه المقاوالت -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات إفراد الشركة وعلى

 وتشغيل اقامه عن ، 9449 برقم 20201028 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 الجديده العمرانيه والمجتمعات النائيه بالمناطق التجاريه المراكز

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار-

 72 ق خارج االنشطه

  السيارات تموين محطات وتشغيل اقامه 

 والتصدير االستيراد -

 العموميه والتوريدات العامه المقاوالت -

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات إفراد الشركة وعلى

 طريق علي المطله المتميز الحي خدمات منطقه - 44 قطعه - االرضي الدور - 1 مكتب:  بجهة ، بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 - بدر مدينه - السويس

 التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز  ،  شركة   وشريكه الحفيظ عبد الخالق عبد الحفيظ عبد -  71

 النشاط قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها وصالمنص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 المجاالت تلك عن الخارج

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

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز عن ، 9449 برقم 20201028 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس  

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2017

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذية

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

 - بدر مدينه - السويس طريق علي المطله المتميز الحي خدمات منطقه - 44 قطعه - االرضي الدور - 1 مكتب:  بجهة

 المكملة واألنشطة السياحية، والقرى الفندقية، واألجنحة والشقق والموتيالت، ،  ،  شركة   وشريكه سليمان هاشم علي حامد -  72

 على فيها، والتوسع بها الخاصة المنشآت واستكمال ثقافية، أو تجارية أو رياضية أو ترفيهية أو خدمية كانت سواء بذلك المرتبطة أو

 الوحدات مساحة إجمالي يزيد وأال نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفندقية واألجنحة والشقق والموتيالت الفنادق مستوى يقل أال

 .للمشروع اإليوائية الطاقة من المبنية المساحات إجمالي نصف على منها المبيعة

 20201015 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   الهندسية االالت - الغذائية المواد:)  لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 كانت سواء بذلك المرتبطة أو المكملة واألنشطة السياحية، والقرى الفندقية، واألجنحة والشقق والموتيالت، ، عن ، 9371 برقم

 الفنادق مستوى يقل أال على فيها، والتوسع بها الخاصة المنشآت واستكمال ثقافية، أو تجارية أو رياضية أو ترفيهية أو خدمية

 نصف على منها المبيعة الوحدات مساحة إجمالي يزيد وأال نجوم ثالثة عن السياحية والقرى الفندقية واألجنحة والشقق والموتيالت

 .للمشروع اإليوائية الطاقة من المبنية المساحات إجمالي

 - الرابع الدور - 32 رقم رويال مول - 6 رقم مكتب:  بجهة ، الهندسية االالت - الغذائية المواد:)  لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 - بدر مدينة - االول الحى - الثانية المجاورة

 والنسيج الغزل - البالستيكية المنتجات - الطبية المستلزمات - الكميائية المواد -  ،  شركة   وشريكه سليمان هاشم علي حامد -  73

 ( الجاهزة والمالبس

            

 : التنفيذية والئحته 72 قانون خارج االنشطة "

 المأكوالت أنواع جميع تقديم و( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافيتريات و المطاعم تملك و تشغيل و إدارة - 

 اواى التيك و



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  السيارات تموين محطات وتشغيل اقامة -

 الحضانة دور وتشغيل اقامة -

  السيارات وصيانة خدمة مركز وتشغيل اقامة -

  المشروعات ادارة -

 - الكميائية المواد - عن ، 9371 برقم 20201015 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   مالهى واداره وتشغيل اقامه-

 ( الجاهزة والمالبس والنسيج الغزل - البالستيكية المنتجات - الطبية المستلزمات

            

 : التنفيذية والئحته 72 قانون خارج االنشطة "

 المأكوالت أنواع جميع تقديم و( الكحولية عدا) المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافيتريات و المطاعم تملك و تشغيل و إدارة - 

 اواى التيك و

  السيارات تموين محطات وتشغيل اقامة -

 الحضانة دور وتشغيل اقامة -

  السيارات وصيانة خدمة مركز وتشغيل اقامة -

  المشروعات ادارة -

 مدينة - االول الحى - الثانية المجاورة - الرابع الدور - 32 رقم رويال مول - 6 رقم مكتب:  بجهة ، مالهى واداره وتشغيل اقامه-

 - بدر

 لالطفال ترفيهيه  ،  شركة   وشريكه سليمان هاشم علي حامد -  74

 قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 االستثماررقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 عدم مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى

 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع

 لالطفال ترفيهيه عن ، 9371 برقم 20201015

 قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 االستثماررقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 عدم مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى

 - 32 رقم رويال مول - 6 رقم مكتب:  بجهة ، القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع

 - بدر مدينة - االول الحى - الثانية المجاورة - الرابع الدور

 72 قانون داخل االنشطة "  ،  شركة   وشريكه سليمان هاشم علي حامد -  75

 القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -

 الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية بالمناطق التجارية المراكز وتشغيل اقامة -

 تقدم أن بشرط.طبية أو عالجية داخلية أنشطة من تضمه وما العامة، أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل اقامة-

 . للمستشفى بالنسبة شغلها يتم التي األسرة عدد من بالمجان سنويا%( 10)

 المدارس تشغيل او ادارة او انشاء -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 داخل االنشطة " عن ، 9371 برقم 20201015 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس   الثابتة الفنادق وتشغيل اقامة-

 72 قانون

 القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -

 الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية بالمناطق التجارية المراكز وتشغيل اقامة -

 تقدم أن بشرط.طبية أو عالجية داخلية طةأنش من تضمه وما العامة، أو المتكاملة أو المتخصصة المستشفيات وتشغيل اقامة-

 . للمستشفى بالنسبة شغلها يتم التي األسرة عدد من بالمجان سنويا%( 10)

 المدارس تشغيل او ادارة او انشاء -

 مدينة - االول الحى - الثانية المجاورة - الرابع الدور - 32 رقم رويال مول - 6 رقم مكتب:  بجهة ، الثابتة الفنادق وتشغيل اقامة-

 - بدر

 .  ،  شركة   وشريكه سليمان هاشم علي حامد -  76

               

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

 . عن ، 9371 برقم 20201015 فى ،قيدت 20000000.000   مالها ،رأس  

               

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

 - بدر مدينة - االول الحى - الثانية المجاورة - الرابع الدور - 32 رقم رويال مول - 6 رقم مكتب:  بجهة

   ،  شركة   م.م.ذ.ش(   البشرية والموارد اراتالمه لتنمية الزهرة -  77

 البشريه الموارد وتدريب وتنميه العداد مركز واداره اقامه - "

 الحضانه دور اداره و تشغيل و اقامه - 

  

  

            

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

 .           نشاطها

 وتدريب وتنميه العداد مركز واداره اقامه - " عن ، 9398 برقم 20201020 فى ،قيدت 1000.000   مالها ،رأس  

 البشريه الموارد

 الحضانه دور اداره و تشغيل و اقامه - 

  

  

            

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

 - التلين - فرج سيدى مسجد بجوار جاد عبدالسالم احمد ملك عقار:  بجهة ،. نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

"  ،  شركة)   م.م.ذ.ش( SAM الصيدليات ولوازم التجميل ومستحضرات المستتلزات لتجارة الفراعنة ام ايه اس:  -  78

 الصيدليات ولوازم التجميل ومستحضرات المستتلزات تجارة 

  

            

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

 .           نشاطها

 التجميل ومستحضرات المستتلزات تجارة " عن ، 9418 برقم 20201022 فى ،قيدت 19000.000   مالها ،رأس  

 الصيدليات ولوازم

  

            

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

 الشرقيه - فاقوس - الشرافدة جامع ش-المسجد بجوار -االرضي الدور -2 شقة: :  بجهة ،. نشاطها

   ،  شركة)   م.م.ذ.ش(  العقاري و السياحى لإلستثمار طيف:  -  79

 .العقاري االستثمار - "

 و المأكوالت أنواع جميع تقديم و) الكحولية عدا(المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة -

 .اواى التيك

 .قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة -

 .العمومية التوريدات -

 .التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في1982 لسنة120 رقم القانون بأحكام االلتزام مع. التجارية التوكيالت -

 .السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق السياحي والتسويق اإلدارة -

          

  

            

 .العقاري االستثمار - " عن ، 9386 برقم 20201020 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس   أحكام مراعاة مع

 و المأكوالت أنواع جميع تقديم و) الكحولية عدا(المشروبات أنواع جميع لتقديم الثابتة الكافتريات و المطاعم ادارة و تشغيل و اقامة -

 .اواى التيك

 .قانونا به مسموح هو فيما العامة التجارة -

 .العمومية التوريدات -

 .التجارية الوكالة أعمال تنظيم شأن في1982 لسنة120 رقم القانون بأحكام االلتزام مع. التجارية التوكيالت -

 .السياحية والقرى الفندقية والشقق والموتيالت للفنادق السياحي والتسويق اإلدارة -

          



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  

            

 الجديدة الصالحية -1 رقم المجاورة - 5 رقم بلوك -2 رقم موقع -13 رقم عمارة - 4 رقم الوحدة:  بجهة ، أحكام مراعاة مع

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(  العقاري و السياحى لإلستثمار طيف:  -  80

 .           نشاطها لمباشرة الالزمة يصالتراخ كافة على

 الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين عن ، 9386 برقم 20201020 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس  

 - 5 رقم بلوك -2 رقم موقع -13 رقم عمارة - 4 رقم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 الجديدة الصالحية -1 رقم المجاورة

   ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Nile Star Lighting لالضاءه ستار نايل -  81

 االضاءة مستلزمات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "

  

            

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

 .           نشاطها

 مستلزمات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9319 برقم 20201007 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 االضاءة

  

            

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

 - 4أ الصناعية المنطقة - 50 رقم القطعة:  بجهة ،. نشاطها

  مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة   وشريكه اللحام ابراهيم سامر -  82

  المطاعم ومستلزمات ومعدات انواعها بمختلف المعادن وتشغيل لتشكيل -

 أنواعها بمختلف البالستيكيه المنتجات لتصنيع -

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

  

  مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9351 برقم 20201013 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

  المطاعم ومستلزمات ومعدات انواعها بمختلف المعادن وتشغيل لتشكيل -

 أنواعها بمختلف البالستيكيه المنتجات لتصنيع -

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

 4 شقه - الثاني الدور -191 فبال -23 مجاوره: :  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

"  ،  شركة)   م.م.ذ.ش( Navitra For industries and internationl Trade الدولية التجارة و للصناعات نافيترا:  -  83

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط 

 : مصنع وتشغيل اقامة

 . الورقية األكواب لتصنيع -

 .الغذائية المواد تغليف و تعبئة و لتصنيع -

      

 المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم أن على. الغذائية المواد و الكرتون لورق التجزئة و الجملة تجارة - "

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية

 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس.   لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط " عن ، 9346 برقم 20201012

 : مصنع وتشغيل اقامة

 . الورقية األكواب لتصنيع -

 .الغذائية المواد تغليف و تعبئة و لتصنيع -

      

 المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة يتم أن على. الغذائية المواد و الكرتون لورق التجزئة و الجملة ةتجار - "

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما النائية المناطق و الجديدة العمرانية

 122 رقم القطعة - االول الدور: :  بجهة ،. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما.  القاهره - بدر نة?مد - فدان 100 الصناعية المنطقة -

  ،  شركة)   م.م.ذ.ش( Navitra For industries and internationl Trade الدولية التجارة و للصناعات نافيترا:  -  84

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

 الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم

 .2008 لسنة356 رقم الجمهورية رئيس وقرار2007 لسنة350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

  

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط "

 .التصدير -

 .العمومية التوريدات -

 .المنتجات تسويق -

 واستزراع عن ، 9346 برقم 20201012 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

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

 الغمر بطريق الري وليس االستزراع فى الحديثة الري طرق

 .2008 لسنة356 رقم الجمهورية رئيس وقرار2007 لسنة350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

  

 : التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .التصدير -

 .العمومية التوريدات -

 .المنتجات تسويق -

 بدر نة?مد - فدان 100 الصناعية المنطقة - 122 رقم القطعة - االول الدور: :  بجهة ، و مستقلة مالية حسابات إفراد الشركة على

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما.  القاهره -

  ،  شركة)   م.م.ذ.ش( Navitra For industries and internationl Trade الدولية التجارة و للصناعات نافيترا:  -  85

 في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز

 2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص تبالمجاال الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلك عن

  

 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز عن ، 9346 برقم 20201012 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة في و2017 لسنة72

 2017 لسنة72

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 عدا فيما.  القاهره - بدر نة?مد - فدان 100 الصناعية المنطقة - 122 رقم القطعة - االول الدور: :  بجهة ،.  المجاالت تلك عن

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة

 أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الداجني لالنتاج بيتي طيور -  86

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في عن ، 9434 برقم 20201026 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 12 بوابة - العرب المهندسون جمعية - 12 خط - 33/صفر أ قطعة:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو

 - بلبيس -

 تدريب و إلعداد مركز اقامة و انشاء  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(  المهارات تطوير و البشريه الموارد تدريب و إلعداد السماح:  -  87

 .المهارات تطوير و البشرية الموارد

  

            

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

 نشاطها

 و البشرية الموارد تدريب و إلعداد مركز اقامة و انشاء عن ، 9416 برقم 20201022 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس  

 .المهارات تطوير

  

            



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 الرمل أنشاص - عامر سامح الدكتور عمارة - األول بالدور شقة: :  بجهة ، نشاطها

 تدريب و إلعداد مركز اقامة و انشاء  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(  المهارات تطوير و البشريه الموارد تدريب و إلعداد السماح:  -  88

 .المهارات تطوير و البشرية الموارد

  

            

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

 نشاطها

 و البشرية الموارد تدريب و إلعداد مركز اقامة و انشاء عن ، 9416 برقم 20201022 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس  

 .المهارات تطوير

  

            

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

 الجديـدة البوسـتة بجوار - محمد السـيد الفتـاح عبـد محمد/  ملـك بمنزل - رضـياال بالـدور شـقة:  بجهة ، نشاطها

 السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الداجني لالنتاج بيتي طيور -  89

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو

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

  

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

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

 والطيور الدواجن أنواع جميع تربية " عن ، 9434 برقم 20201026 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   غرضها تحقيق

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء

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

  

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

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

 - بلبيس - 12 بوابة - العرب المهندسون جمعية - 12 خط - 33/صفر أ قطعة:  بجهة ، غرضها تحقيق

 التجاريه المراكز واداره العقاري االستثمار  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(  التجاريه المراكز واداره العقاري لالستثمار الخليج:  -  90

  

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

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

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 التجاريه المراكز واداره العقاري االستثمار عن ، 9440 برقم 20201027 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

  

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

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

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

 الثالث الحي - المصريه بدر كمبوند مول - 5 مجاوره - االرضي فوق االول الطابق25 رقم مكتب: 

 االوراق مجال فى العامله الشركات  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) K . B .A  الجدوي ودراسات لالستشارات أيه - بي - كيه البيان -  91

 (التنفيذيه والئحته المال راس سوق قانون من الماده فى عليها المنصوص الماليه

 (كمبيوتر كتابه - تليفون - تصوير -فاكس) من االعمال رجال خدمات تقديم"

  

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

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

 عن ، 9404 برقم 20201021 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس   يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق

 (التنفيذيه والئحته المال راس سوق قانون من الماده فى عليها المنصوص الماليه االوراق مجال فى العامله الشركات

 (كمبيوتر كتابه - تليفون - تصوير -فاكس) من االعمال رجال خدمات تقديم"

  

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

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

 - بدر مدينه - الثانيه المجاوره - االول الحي - 37 مول - 5 مكتب:  بجهة ، يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها تحقيق

 أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) K . B .A  الجدوي ودراسات لالستشارات أيه - بي - كيه البيان -  92

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها عن ، 9404 برقم 20201021 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 - بدر مدينه - الثانيه المجاوره - االول الحي - 37 مول - 5 مكتب:  بجهة ،.  القانون ألحكام

:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل انشطة  ،  شركة   Dilva For Paper Products     الورقية للمنتجات ديلفا -  93

 وورق مناديل وتغليف وتجهيز وقص متنوعة ورق روالت وتغليف وتجهيز وقص الورقية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 مواسير وتصنيع( ورقية مناشف - ومطبخ تواليت بكر - سفرة فوط - متنوعة بمقاسات وجه مناديل - جيب مناديل) ومطبخ تواليت

 االلتزام مع العمومية التوريدات:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج انشطة.  ويكمله الغرض بهذا يتصل ما وكل ، كرتون

 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس   اإلخالل دون وذلك حدة على نشاط لكل مستقل مالى ومركز مستقلة حسابات بأفراد

 المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل انشطة عن ، 9408 برقم 20201021

 مناديل - جيب مناديل) ومطبخ تواليت وورق مناديل وتغليف وتجهيز وقص متنوعة ورق روالت وتغليف وتجهيز وقص الورقية

 الغرض بهذا يتصل ما وكل ، كرتون مواسير وتصنيع( ورقية مناشف - ومطبخ تواليت بكر - سفرة فوط - متنوعة بمقاسات وجه

 مالى ومركز مستقلة حسابات بأفراد االلتزام مع العمومية التوريدات:  2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج انشطة.  ويكمله

 بلبيس طريق ، الصناعية بلبيس بمنطقة( ص)  بلوك 10 و 9 رقم لقطعة:  بجهة ، اإلخالل دون وذلك حدة على نشاط لكل مستقل

 ، بلبيس قسم ، فدان 80 توسعات ، العاشر

 وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام  ،  شركة   Dilva For Paper Products     الورقية للمنتجات ديلفا -  94

 التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى تشترك أن للشركة ويجوز.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص أو استصدار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج فى أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول

 بأحكام عن ، 9408 برقم 20201021 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  القانون ألحكام طبق ا وذلك بها تلحقها أو تشتريها

 تشترك أن للشركة ويجوز.  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص أو استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح القوانين

 أو مصر فى غرضها تحقيق على تعاونها قد التى أو بأعمالها شبيهة أعماال تزاول التى وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأى

 بلوك 10 و 9 رقم لقطعة:  بجهة ، القانون ألحكام طبق ا وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج فى

 ، بلبيس قسم ، فدان 80 توسعات ، العاشر بلبيس طريق ، الصناعية بلبيس بمنطقة( ص) 

 محطات صيانة و اقامة و انشاء - "  ،  شركة   المسئولية محدودة واحد شخص شركة  الشمسية للطاقة اليونانية المصرية -  95

 .المتجددة و الجديدة الطاقة و الشمسية الطاقة

  

            

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

 .           نشاطها

 الطاقة محطات صيانة و اقامة و انشاء - " عن ، 9345 برقم 20201012 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 .المتجددة و الجديدة الطاقة و الشمسية

  

            

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

 - المنتزه - الزقازيق اول قسم أمام - عنتر الهدى برج - االول الدور - 1 رقم الوحدة: :  بجهة ،. نشاطها

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72  ،  شركة   وشريكه السالم عبد فتحي احمد محمد -  96

         

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

 الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 عن ، 9359 برقم 20201014 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 المجاالت تلك عن

         

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

 - 48 مجاوره - 7 قطعه - 1 شقه - االرضي الدور:  بجهة

 72 ق داخل االنشطه "  ،  شركة   وشريكه السالم عبد فتحي احمد محمد -  97

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -

 72 ق خارج االنشطه

 العامه المقاوالت -

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات إفراد الشركة وعلى

 الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

" عن ، 9359 برقم 20201014 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

 72 ق داخل االنشطه 

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية، والمناطق الجديدة، العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 72 ق خارج االنشطه

 العامه المقاوالت -

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات إفراد الشركة وعلى

 الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 - 48 مجاوره - 7 قطعه - 1 شقه - االرضي الدور:  بجهة ، رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

  العمومية التوريدات  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) global horse  هورس جلوبال -  98

 المستلزمات وتوريد والحشرية الزراعية والمبيدات االسمدة وتوريد والكهربائية الصناعية والمعدات المستلزمات توريدات -

 واالحذية الجاهزة والمالبس الكرتون ورق وتوريد والمعملية والبيطرية والطبية الصناعية الكيماويات وتجارة الزراعية والمعدات

 الخدمات تكنولوجيت وتوريد وخاماتها البالستيكية المواد وتوريد والجرانيت والرخام والسيراميك العزل مواد وتوريد

   مالها ،رأس   والداجنه الحيوانية والمركزات االعالف ونوريدات والمتجددة الشمسية نولوجياالطاقةتك االلكترونيةوتوريد

  العمومية التوريدات عن ، 9360 برقم 20201014 فى ،قيدت 50000.000

 المستلزمات وتوريد والحشرية الزراعية والمبيدات االسمدة وتوريد والكهربائية الصناعية والمعدات المستلزمات توريدات -

 واالحذية الجاهزة والمالبس الكرتون ورق وتوريد والمعملية والبيطرية والطبية الصناعية الكيماويات وتجارة الزراعية والمعدات

 الخدمات تكنولوجيت وتوريد وخاماتها البالستيكية المواد وتوريد والجرانيت والرخام والسيراميك العزل مواد وتوريد

 الدور 124:  بجهة ، والداجنه الحيوانية والمركزات االعالف ونوريدات والمتجددة الشمسية تكنولوجياالطاقة االلكترونيةوتوريد

 - 40 مجاورة - سنتر هايدى مشروع - العلوى االول

  النحل مستلزمات وتوريدات  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) global horse  هورس جلوبال -  99

 الغير ىلد والعسل الغذائية المواد تعبئة -

 العامة المقاوالت -

  

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

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

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

    

  النحل مستلزمات وتوريدات عن ، 9360 برقم 20201014 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

 الغير لدى والعسل الغذائية المواد تعبئة -

 العامة المقاوالت -

  

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

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

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

 - 40 مجاورة - سنتر هايدى مشروع - العلوى االول الدور 124: 

 و المواسير لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(  مستلزماتها و المواسير لصناعة بريدج:  -  100

 .مستلزماتها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  

            

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

 و المواسير لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9372 برقم 20201018 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس  

 .مستلزماتها

  

            

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

 1سنتر المصرية مشروع -23 رقم عمارة - 6 رقم الوحدة: : 

 : التنفيذية والئحته 72 قانون داخل االنشطة "  ،  شركة   وشريكه زيد ابو محمد محمود -  101

  القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -

  البناء مواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 : التنفيذية والئحته 72 قانون خارج االنشطة

 العمومية والتوريدات العامة المقاوالت -

 قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 االستثماررقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 برقم 20201021 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 : التنفيذية والئحته 72 قانون داخل االنشطة " عن ، 9406

  القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -

  البناء مواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة -

 : التنفيذية والئحته 72 قانون خارج االنشطة

 العمومية والتوريدات العامة المقاوالت -

 قبل التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 االستثماررقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 موقف بجوار مبارك منشية - الزهور ش 15:  بجهة ، حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 - المنصورة

 عدم حالة ،وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية  ،  شركة   وشريكه زيد ابو محمد محمود -  102

 االنشطة تمتع عدم مع ، 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا االلتزام

 . القانون بذات لواردةا والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج

           

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

 بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى ومركز مالية عن ، 9406 برقم 20201021 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار

 . القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ،

           



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

 - المنصورة موقف بجوار مبارك منشية - الزهور ش 15:  بجهة

 العامة المقاوالت "  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(  العمومية والتوريدات العامة للمقاوالت اجيال اعمار:  -  103

 العمومية التوريدات

  

  

            

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

 .           نشاطها

 العامة المقاوالت " عن ، 9420 برقم 20201025 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 العمومية التوريدات

  

  

            

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

 21 مجاورة-34 عقار11 شقة: :  بجهة ،. نشاطها

  بالداخل للعمل المصرية العماله الحاق  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(   العامة والمقاوالت العمالة اللحاق جروب الفجر شركة -  104

 العامة المقاوالت -

  

  

            

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

 .           نشاطها

  بالداخل للعمل المصرية العماله الحاق عن ، 9356 برقم 20201013 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 العامة المقاوالت -

  

  

            

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

 االول الحى - االولى المجاورة -7القطعة -4 شقة:  بجهة ،. نشاطها

  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Luban Architectural Decorution and Engineering  والديكور للهندسه المعماريه لوبان -  105

  العموميه المقاوالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 المتعلقه والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الهندسية االستشارات تقديم-

 مجال فى العامله الشركات النشطه الماليه االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زياده بمناسبه بالتقييم

 (. التنفيذية والئحته المال راس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق

  الديكورات وأعمال التشطيبات -

 البناء ومعدات األالت تأجير -

  

 المقاوالت عن ، 9376 برقم 20201018 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

  العموميه

 المتعلقه والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما) الهندسية االستشارات تقديم-

 مجال فى العامله الشركات النشطه الماليه االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زياده بمناسبه بالتقييم

 (. التنفيذية والئحته المال راس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق

  الديكورات وأعمال التشطيبات -

 البناء ومعدات األالت تأجير -

  

 بدر مدينه - 1 مجاوره - 3 حي - 25 عماره:  بجهة ، القوانين بأحكام اإلخالل دون وذلك

  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Luban Architectural Decorution and Engineering  والديكور للهندسه المعماريه لوبان -  106

 . األنشطة هذه لممارسة زمةالال التراخيص استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح

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

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

 استصدار وبشرط ، السارية والقرارات واللوائح عن ، 9376 برقم 20201018 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

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

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

 بدر مدينه - 1 مجاوره - 3 حي - 25 عماره: 

 والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار "  ،  شركة   وشركاه فلوجي رياض رجب ناصر -  107

 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية

 . 2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007

 72 ق خارج انشطة "

 العامة المقاوالت

 النظافة خدمات

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

" عن ، 9401 برقم 20201021 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 منطقة عدا فيما القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار 

 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاه مع سيناء جزيرة شبه

2008 . 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 72 ق خارج انشطة "

 العامة المقاوالت

 النظافة خدمات

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية اباتحس إفراد المنشأة على

 - 12 المجاورة - سينا بمركز - الثالث الدور - د 23 قطعة - ب 2 مكتب:  بجهة ، التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا  ،  شركة   وشركاه فلوجي رياض رجب ناصر -  108

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 المجاالت تلك عن

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

 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا عن ، 9401 برقم 20201021 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 .2017 لسنة

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 المجاالت تلك عن

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

 - 12 المجاورة - سينا بمركز - الثالث الدور - د 23 قطعة - ب 2 مكتب:  بجهة

 أدوات و و المياه حنفيات و خالطات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة   شريكيه و مرقص رشدى رامز شنوده -  109

 . البورسلين من صحية

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

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9433 برقم 20201026 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس             

 . البورسلين من صحية أدوات و و المياه حنفيات و خالطات

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

 جزيرة شبه منطقة عدا فيما. الشرقيه - بلبيس - الرمل انشاص - االسماعيلية بساتين - الزمام خارج - ب?/ رقم القطعة:  بجهة

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء

 مستلزمات و المنظفات و التجميل مستحضرات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) ريفان بيوتي -  110

 .الشخصية العناية

  

            

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

 .           نشاطها

 مستحضرات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9301 برقم 20201004 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 .الشخصية العناية مستلزمات و المنظفات و التجميل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  

            

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

 فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما.  القاهره - بدر مدينة - فدان100 ال الصناعية المنطقة - 52 رقم القطعة:  بجهة ،. نشاطها

 .مسبقا الهيئة موافقة

             الورقية االكواب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة)   م.م.ذ.ش( M M 3   الورقية االكواب لصناعة ثرى ام ام:  -  111

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

 .           نشاطها

             الورقية االكواب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9322 برقم 20201011 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

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

 30 الحى - 3 ةالمجاور -113 عمارة -3 رقم الوحدة: :  بجهة ،. نشاطها

   ،  شركة   وشريكيه حجاج حسين مصطفي سعيد ياسر:  -  112

 والتغليف التعبئه مواد وطباعه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "

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

 مواد وطباعه لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9354 برقم 20201013 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 والتغليف التعبئه

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

 7شقه -39 عماره -7 مربع - 2مجاوره: :  بجهة

    ،  شركة   وشريكه محمد  عبدالنبي الجيد عبد -  113

  

 : التنفيذية والئحته 72 قانون داخل االنشطة "

 القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -

  

 ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في

 الغمر بطريق الري وليس

 برقم 20201022 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما

 : التنفيذية والئحته 72 قانون داخل االنشطة " عن ، 9411

 القديم الوادى خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقارى االستثمار -

  

 ويشترط. المستصلحة األراضي واستزراع. لالستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح "

 االستزراع فى الحديثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضي تكون أن الحالتين هاتين في

 الغمر بطريق الري وليس

 نجم ديرب- صفط بحر ش- اللؤلؤة برج- تاني دور شقه:  بجهة ، لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 .2008 لسنة 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2017  ،  شركة   وشريكه محمد  عبدالنبي الجيد عبد -  114

  

 .اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية "

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية "

 : التنفيذية والئحته 72 قانون خارج االنشطة "

 العامة المقاوالت -

 لسنة7 رقم القانون وعلى المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة121 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع ، والتصدير االستيراد -

 رئيس وقرار 2017 عن ، 9411 برقم 20201022 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   احكام بعض بتعديل2017

 .2008 لسنة 356 رقم الجمهورية

  

 .اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية "

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية "

 : التنفيذية والئحته 72 قانون خارج االنشطة "

 العامة المقاوالت -

 لسنة7 رقم القانون وعلى المستوردين سجل شأن في 1982 لسنة121 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع ، والتصدير االستيراد -

 نجم ديرب- صفط بحر ش- اللؤلؤة برج- تاني دور شقه:  بجهة ، احكام بعض بتعديل2017

 1982 لسنة121 القانون  ،  شركة   وشريكه محمد  عبدالنبي الجيد عبد -  115

 عليها المنشات اقامه شانها من ىالت المقاوالت انواع بجميع القيام او بيعها بغرضاعاده بالمرافق ومدها وتقسيمها االراضى شراء -

 صيانتها او ادارتها او تاجيرها او بيعها اعاده بغرض وذلك ترفيهيه او تجاريه او اداريه او سكنيه منشات من انواعها اختالف على

 قبل التنفيذية والئحته2017 لسنة72 االستثماررقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس   ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 1982 لسنة121 القانون عن ، 9411 برقم 20201022

 عليها المنشات اقامه شانها من التى المقاوالت انواع بجميع القيام او بيعها بغرضاعاده بالمرافق ومدها وتقسيمها االراضى شراء -

 صيانتها او ادارتها او تاجيرها او بيعها اعاده بغرض وذلك ترفيهيه او تجاريه او اداريه او سكنيه منشات من انواعها اختالف على

 قبل التنفيذية والئحته2017 لسنة72 االستثماررقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 بحر ش- اللؤلؤة برج- تاني دور شقه:  بجهة ، ومركز مالية حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلك عن الخارج النشاط

 نجم ديرب- صفط

 بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى  ،  شركة   وشريكه محمد  عبدالنبي الجيد عبد -  116

 قانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ،2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط

 . القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

         

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

 ،وفى االستثمار بقانون الواردة لالنشطة مستقل مالى عن ، 9411 برقم 20201022 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 تمتع عدم مع ،2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 . القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة

         

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

 نجم ديرب- صفط بحر ش- اللؤلؤة برج- تاني دور شقه:  بجهة

   ،  شركة)   م.م.ذ.ش( GODIVA  والتوريدات العامه للمقاوالت جودايفا -  117

 العموميه والتوريدات العامه للمقاوالت "

  

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

 العموميه والتوريدات العامه للمقاوالت " عن ، 9340 برقم 20201012 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

  

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

 الجديده الصالحيه مدينه  -73 شقه - الجامع المسجد امام -9 المجاوره: :   بجهة

   ،  شركة   المشروعات وإدارة لتطوير اسواق -  118

 .المباني انشاء مقاوالت -

 (.الموالت)التجارية المراكز إدارة -

 التجارية التوكيالت -

 الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 .الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 . العقارى االستثمار

 المشروعات إدارة

 ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   لما وفقا و الفندقيه االدارة شركات بشان 2012 لسنة 300 رقم الوزارى القرار مراعاه مع

 .المباني انشاء مقاوالت - عن ، 9294 برقم 20201001 فى

 (.الموالت)التجارية المراكز إدارة -

 التجارية التوكيالت -

 الشركة تأسيس ينشئ وال التجارية الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 120 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم

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

 .الغرض لهذا المنظمة القوانين باحكام

 . العقارى االستثمار

 المشروعات إدارة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الدور 2000 سينكو مول -:  بجهة ، لما وفقا و الفندقيه االدارة شركات بشان 2012 لسنة 300 رقم الوزارى القرار مراعاه مع

 - 20 رقم مكتب - علوى الثانى

 اجراءات و بموافقة ورد  ،  شركة   المشروعات وإدارة لتطوير اسواق -  119

 بها الترخيص

 شبيهةباعمالها اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها

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

 نشاطه

 اجراءات و بموافقة ورد عن ، 9294 برقم 20201001 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 بها الترخيص

 شبيهةباعمالها اعماال تزاول التي غيرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك او مصلحة لها تكون ان للشركة يجوز

 او تشتريها او السالفة الهيئات في تندمج ان لها يجوز كما, الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي او

 التنفيذية الئحته و القانون ألحكام طبقا   ذلك و بها تلحقها

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

 - 20 رقم مكتب - علوى الثانى الدور 2000 سينكو مول -:  بجهة ، نشاطه

   ،  شركة   وشريكيه فالحه حسن محمد -  120

 والفايبر والسوست األسفنج من والشلت والخدديات المراتب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "

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

 المراتب لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9368 برقم 20201015 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 والفايبر والسوست األسفنج من والشلت والخدديات

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

 بدر مدينه - حرفي االولي بالمنطقه - الصناعيه بالمنطقه 24 رقم االرض قطعه علي المقام للمصنع واالول البدروم:  بجهة

   ،  شركة(   م.م.ذ.ش) سكول رايز صن مودرن -  121

 .المدارس تشغيل أو إدارة أو إنشاء- "

  

            

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

 .           نشاطها

 .المدارس تشغيل أو إدارة أو إنشاء- " عن ، 9430 برقم 20201026 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  

            

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

 بلبيس - بلبيس طريق - سمران ابو الصفوه حي تقسيم 121 قطعه:  بجهة ،. نشاطها

 72 ق داخل االنشطه "  ،  شركة   وشريكية الحميد عبد محمد هانى -  122

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 الليد ولمبات الكهربائية) والعالى والمتوسط المنخفض الجهد( والكابالت والكشافات والمحوالت واالكشاك واالعمدة اللوحات -

 التليفونية والكابالت

  ومستلزماتها البالستيكيه المواسير -

 72 ق خارج االنشطه

  العامه المقاوالت - 

 العموميه التوريدات -

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مالية حسابات إفراد الشركة وعلى

" عن ، 9400 برقم 20201020 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 72 ق داخل االنشطه 

 لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

 الليد ولمبات الكهربائية) والعالى والمتوسط المنخفض الجهد( والكابالت والكشافات والمحوالت واالكشاك واالعمدة اللوحات -

 التليفونية والكابالت

  ومستلزماتها البالستيكيه المواسير -

 72 ق خارج االنشطه

  العامه المقاوالت - 

 العموميه التوريدات -

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ركزوم مالية حسابات إفراد الشركة وعلى

 27 المجاورة -87 قطعة - 1 مكتب: :  بجهة ، الواردة والحوافز بالمزايا التمتع فى حقها يسقط

 النشاط بممارسة الشركة التزام مع ،2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون  ،  شركة   وشريكية الحميد عبد محمد هانى -  123

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذية والئحته2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد

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

  المادة 

 التزام مع ،2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون عن ، 9400 برقم 20201020 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  

 النشاط قبل التنفيذية والئحته2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 المجاالت تلك عن الخارج

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 27 المجاورة -87 قطعة - 1 مكتب: :  بجهة ، المادة 

 مهارات وتنمية الحضانة ردو واقامة انشاء "  ،  شركة)   م.م.ذ.ش(  البشرية والموارد لتنميةالمهارات الشروق -  124

 االطفال

 تدريبية دورات وعقد البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة

  

  

            

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

 .            نشاطها

 مهارات وتنمية الحضانة دور واقامة انشاء " عن ، 9414 برقم 20201022 فى ،قيدت 10000.000   مالها ،رأس  

 االطفال

 تدريبية دورات وعقد البشرية الموارد وتدريب وتنمية العداد مركز وادارة وتشغيل اقامة

  

  

            

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

 - يزيد ميت -العراقي مسجد بجوار -الجعار موسي عامر عامر/ ملك:  بجهة ،. نشاطها

 تزاول التي اوغيره الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) البيئية للخدمات كي ام -  125

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

 . القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها

 الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة عن ، 9392 برقم 20201020 فى ،قيدت 50000.000   مالها ،رأس  

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

 السوق مشتول - احمد السيد علي عبدالظاهر عواطف ملك منزل:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها

- 

 و لتدريب مركز اقامة و انشاء  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  المهارات تطوير و البشرية الموارد تنمية و تدريب و العداد االمل -  126

 .المهارات تطوير و البشرية الموارد تنمية و اعداد

  

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

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

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

 الموارد تنمية و اعداد و لتدريب مركز اقامة و انشاء عن ، 9413 برقم 20201021 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس  

 .المهارات تطوير و البشرية

  

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

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

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

 بلبيس - الرمل أنشاص - جمعة أبو عزبة - محمد جمعه منصور رضا/  ملك منزل: 

 و لتدريب مركز اقامة و انشاء  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  المهارات تطوير و البشرية الموارد تنمية و تدريب و العداد االمل -  127

 .المهارات تطوير و البشرية الموارد تنمية و اعداد

  

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

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

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

 الموارد تنمية و اعداد و لتدريب مركز اقامة و انشاء عن ، 9413 برقم 20201021 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس  

 .المهارات تطوير و البشرية

  

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

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

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

 - الرمل أنشاص - القديمة االبتدائية المدرسة خلف - منصور محمد محمد الرحمن عبـد/  ملك بمنزل - االرضـي بالدور شـقة: 

 - بلبيس

 و لتدريب مركز اقامة و انشاء  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  المهارات تطوير و البشرية الموارد تنمية و تدريب و العداد االمل -  128

 .المهارات تطوير و البشرية الموارد تنمية و اعداد

  

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

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

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

 الموارد تنمية و اعداد و لتدريب مركز اقامة و انشاء عن ، 9413 برقم 20201021 فى ،قيدت 15000.000   مالها ،رأس  

 .المهارات تطوير و البشرية

  

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

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

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

 - بلبيس - الرمل أنشاص - الحمد مسجد خلف - مبروك مسلمى صابر/  ملك بمنزل - االرضي بالدور شقة: 

 مركز وتشغيل اقامه. (العالجية أو التشخيصية الطبية المراكز  ،  شركة   وشريكه السيد علي المنعم عبد محمد احمد:  -  129

 يتم التي األسرة عدد من بالمجان سنويا%) 10 تقدم أن بشرط والعصبيه النفسيه واالمراض االدمان عالج في متخصص طبي

 .للمركز بالنسبة لها التشخيصية أو العالجية أو الطبية الخدمة تقديم يتم التي الحاالت من أو للمستشفى بالنسبة شغلها

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  

 وتشغيل اقامه. (العالجية أو التشخيصية الطبية المراكز عن ، 9450 برقم 20201028 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 التي األسرة عدد من بالمجان سنويا%) 10 تقدم أن بشرط والعصبيه النفسيه واالمراض االدمان عالج في متخصص طبي مركز

 .كزللمر بالنسبة لها التشخيصية أو العالجية أو الطبية الخدمة تقديم يتم التي الحاالت من أو للمستشفى بالنسبة شغلها يتم

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

 ههيا - حطب ابو كفر كوبري امام مويس بحر ش - المنعم عبد محمد ملك منزل - علوي االول الدور:  بجهة

 .البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة   شريكيه و الستار عبد حسين طلعت محمد -  130

  

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

 المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9388 برقم 20201020 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 .البالستيكية

  

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

 جزيرة شبه منطقة عدا فيما. الشرقيه - رمضان من العاشر مدينه - C1 الصناعية المنطقة - IXLM القطعة - الثالث الدور:  بجهة

 .مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء

 : لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Twig والمقاوالت للصناعة تويج -  131

 ( الخ.. والبرجوالت والديكورات والشبابيك واالبواب االثاث)  الخشبية المنتجات انواع جميع -

  االلوميتال قطاعات وتجميع وتصنيع الزجاجية المشغوالت انواع جميع وتصنيع وتقطيع وتشكيل المعادن وتشغيل تشكيل -

 العمومية والتوريدات العامة المقاوالت* 

  

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

 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس   تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 : لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9412 برقم 20201021

 ( الخ.. والبرجوالت والديكورات والشبابيك واالبواب االثاث)  الخشبية المنتجات انواع جميع -

  االلوميتال قطاعات وتجميع وتصنيع الزجاجية المشغوالت انواع جميع وتصنيع وتقطيع وتشكيل المعادن وتشغيل تشكيل -

 العمومية والتوريدات العامة المقاوالت* 

  

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

 - التاسعة المجاورة - 328 فيال:  بجهة ، تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك أن للشركة ويجوز

 في غرضها تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Twig والمقاوالت للصناعة تويج -  132

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



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تحقيق على تعاونها قد التي أو بأعمالها شبيهة أعماال عن ، 9412 برقم 20201021 فى ،قيدت 400000.000   مالها ،رأس  

 فيال:  بجهة ،.  القانون ألحكام طبقا   وذلك بها تلحقها أو تشتريها أو فيها تندمج أن لها يجوز كما ، الخارج في أو مصر في غرضها

 - التاسعة المجاورة - 328

 وتقطيع وشق لقص مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة   وشريكه الشريف اللطيف عبد احمد الفتاح عبد شادي -  133

  الصناعه ألغراض الالزمه الورق انواع جميع وتغليف وتعبئه وتجهيز

 للورق والتجزئه الجمله تجاره -

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

 وتقطيع وشق لقص مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9436 برقم 20201027 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

  الصناعه ألغراض الالزمه الورق انواع جميع وتغليف وتعبئه وتجهيز

 للورق والتجزئه الجمله تجاره -

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

 ب مدخل -27 عماره -53 مجاوره - 4 شقه:  بجهة

 و التروس و االسطمبات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة "  ،  شركة   شريكيه و عنان اللطيف عبد المجيد عبد مصطفى -  134

 .الغيار قطع

  

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

 و سطمباتاال لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة " عن ، 9444 برقم 20201028 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 .الغيار قطع و التروس

  

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

 سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما. الشرقيه - رمضان من العاشر مدينه - الصناعي تبارك مجمع - 63 رقم الصناعية الوحدة:  بجهة

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شطب/محو تم   20201004 تاريخ وفى ،   3524:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عبدالمعطي عبدالحميد احمد سامية   - 1

 المحو تم  السجل

 تم  السجل شطب/محو تم   20201006 تاريخ وفى ،   2848:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  داود سلملن سابت وانوس   - 2

 461 محو بامر المحو



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

  ،  فرد تاجر  ،  على محمد اسماعيل محمد لصاحبها والتصدير ادواالستير الطبية المستلزمات لصناعة ميديكال كير يوني   - 3

 463 بامرمحو المحو تم  السجل شطب/محو تم   20201011 تاريخ وفى ،   845:  برقم قيده سبق

 ،   7178:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  سليمان محمد احمد محمد لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار التقوي   - 4

 464 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   20201013 تاريخ وفى

 تاريخ وفى ،   2391:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد المجد ابو محمد خالف لصاحبها الغذائية للصناعات المجد   - 5

 القيد محو تم  السجل شطب/محو تم   20201014

 تاريخ وفى ،   3579:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  عطيه الدسوقي ابراهيم محمد لصاحبها الغذائية للصناعات العطيه   - 6

 467 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   20201015

   8138:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  احمد عباس صبحي عباس لصاحبها العامة المقاوالت و العقاري لالستثمار الهدي   - 7

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   20201020 تاريخ وفى ،

:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  ابراهيم عبدالقوي طارق عبدالرحمن لصاحبها المحمول اكسسوار لتجارة ستور امازون   - 8

 471 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   20201025 تاريخ وفى ،   8934

 وفى ،   2454:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شريف محمد حامد عبدالحميد حامد لصاحبها reani feed فييد اني ري   - 9

 2020-10-25 في 472 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   20201025 تاريخ

 شطب/محو تم   20201025 اريخت وفى ،   2454:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  شريف محمد حامد عبدالحميد حامد   - 10

 2020-10-25 في 472 محو بامر المحو تم  السجل

   1630:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  على محمد شوقي محمد محمود لصاحبها البالستيك لصناعة السعودية المصرية   - 11

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   20201026 تاريخ وفى ،

 شطب/محو تم   20201028 تاريخ وفى ،   6873:  برقم قيده سبق  ،  فرد تاجر  ،  محمد عبدالعال محمود محمد   - 12

 474 محو بامر المحو تم  السجل

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تاريخ وفي  7430 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  محمد حافظ سيد عيد باسم لصاحبها المعادن وتشغيل لتشكيل الوفاء -  1

  جنيه  200000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201001

 وفي  8683 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاللي احمد سعد السيد لصاحبها ep الطبية المستلزمات وتجارة لتصنيع بي اي -  2

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ

 وفي  8683 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  هاللي احمد سعد السيد لصاحبها ep الطبية المستلزمات وتجارة لتصنيع بي اي -  3

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201007 ، تاريخ

  20201015 ، تاريخ وفي  6594 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  قطايه احمد زياد/  والجينز الجاهزه المالبس لتصنيع ارو بلو -  4

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم

 تاريخ وفي  747 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عطايا محمود احمد مصطفى مروه لصاحبتها المعدنية للصناعات بالت جى اى -  5

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201020 ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم  20201021 ، تاريخ وفي  9098 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد محمد احمد صالح محمد لصاحبها السعيد الكوب -  6

  جنيه  50000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل

 وصف,  المال رأس تعديل تم  20201022 ، تاريخ وفي  2365 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  حسن عبدالحفيظ السيد محمود -  7

  جنيه  1000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير

 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  عبدالكريم محمد فوزي الدين ضياء لصاحبها البالستيك ومنتجات الخام المواد لتجارة العالمية -  8

 ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف,  المال رأس تعديل تم  20201025 ، تاريخ وفي  6263

  جنيه  3000000.000،

,  المال رأس تعديل تم  20201026 ، تاريخ وفي  2234 برقم قيده سبق ،، فرد تاجر  احمد عبدالحفيظ مصطفي ماجد -  9

  جنيه  2000000.000، ماله رأس ليصبح المال رأس تعديل:   التأشير وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تاريخ وفي 9293    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد خليل ابراهيم اشرف لصاحبها والتوريدات للتجارة النيل وادي -  1

  التاسع الحي-71 المجاورة -68 رقم القطعة-1 شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201001

 وفي 9295    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات محمود محمد عادل محمد لصاحبها العقاري لالستثمار انترناشيونال وني -  2

 34 رقم المجاورة-10 رقم فيال- الثالث الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201001 تاريخ

 تاريخ وفي 631    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الفارس المواس ديب محمد خلدون لصاحبها العمومية للتوريدات دلتا -  3

- مول جراند بمشروع-1 رقم عمارة- الثاني الدور د نموذج -8 رقم وحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201003

  االردنية- السنترال شارع

 8776    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، البط اسماعيل محمد علي محمود لصاحبا الحديث البناء وكيماويات للدهانات الجوهره -  4

 االردنية - الرابعة المرحلة -(  د)  المدينة اسواق - 3 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي

-  

 تم 20201004 تاريخ وفي 146    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحسن محمود عمر لصاحبها الهندسية للصناعات سيهاكو -  5

  C8 الصناعية المنطقة - 95 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 تاريخ وفي 809    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شما على ابراهيم لصاحبها المعادن وتشكيل الغاليات لصناعة الفنى التاج -  6

 للصناعات كينج مجمع - االرضي الدور - ب عنبر - 4 ، 17  رقم الوحدة ،:   ـتأشيرال وصف,  العنوان تعديل تم 20201004

 - VIF القطعة - B1 الصناعية المنطقة - الصغيرة

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل ابراهيم محمد براهيم حبها لصا  والنسيج والغزل واالقمشه للمفروشات استرونج -  7

 من العاشر- 5أ الصناعيه المنطقه- 127 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 9297

  رمضان

 ابراهيم مختار مختار عمر لصاحبها Infinity For General Contracting العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار انفينيتي -  8

 - 2 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 9296    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد

  - 16 المجاورة - المسلحة القوات تقسيم - 61 رقم القطعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 9299    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعبود غريب الدين محيي عاطف لصاحبها الحيواني لالنتاج بوي كاو -  9

 بحر الصالحية - 7 قرية -االرضي بالدور شقة - الدين محي سامي منزل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201004

  - الحسينيه - البقر

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ وفي 9300    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالظاهر محمد احمد -  10

  - المدينة مركز - مودرن الصفا مشروع - الثالث الدور - 4 رقم الوحدة ،:   الـتأشير

 وفي 3450    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان محمود عبدالعزيز فتحي لصاحبها الغذائية المواد وتغليف لتعبئة النهار -  11

 - 2م مليون 6 الجنوبية المنطقة -(  أ)  نموذج - 202 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201004 تاريخ

  مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الشرقية - رمضان من العاشر -(  1)  مجمع

 20201004 تاريخ وفي 9298    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صديق رسالن جمعة احمد لصاحبها بلدنج ايجيبشن -  12

  - 49 مجاورة - الزهور سنتر - الثاني الدور - 111 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 9309    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن صبري رضا -  13

  الجديدة الحناوي-تامرالنحال شارع 8 - جومانه برج-االرضي الدور ،:   الـتأشير

:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201006 تاريخ وفي 9310    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي حسن محمد حسن -  14

  - 50 مجاورة - أ مدخل - 14 عمارة ،

 تاريخ وفي 9312    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل رضوان ابراهيم محمد لصاحبها الكهربائيه لالدوات هوم بانلز -  15

 MC2- 27 قطعه - مول الجوهره مشروع - 518 الوحده ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201007

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدين بهاء محمد عالء حاتم لصاحبها البناء ومواد المصانع مستلزمات لتجارة النور -  16

  - العاشر الحي - الثاني الدور - 1038 قطعة - 1د قطاع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201007 تاريخ وفي 9316

 تاريخ وفي 5196    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، امين محمد النبوي عبدالنبي لصاحبها للساعات ايجيبت اوربت -  17

  المنصوره اول قسم - العباسي شارع من ايمان شارع( 2) رقم بالعقار محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201007

 تاريخ وفي 6986    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالباقي جوده محمد  التجارية والتوكيالت للتجارة العاصمة -  18

 عدا فيما-MC3-26 رقم قطعة-5 رقم عمارة -االول الدور -1 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011

 مسبقا الهيئة موافقة يلزم سيناء جزيرة شبه منطقة

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالباقي جوده محمد لصاحبها والتوريدات الغذائية المواد وتغليف لتعبئة العاصمة -  19

 رقم قطعة-5 رقم عمارة -االول الدور -1 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 6986

MC3-26-مسبقا الهيئة موافقة يلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما 

,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 9335    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز كامل عادل محمد -  20

 الزنكلون- النور مسجد بجوار -10 عمارة -االول الدور ،:   الـتأشير وصف

 9330    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقيد نعمان محمد سامر لصاحبها SYRIANA والديكور الخشبية للصناعات سيريانا -  21

 -الروبيكي شرق الصناعية المنطقة- فدان 100 منطقة-63 رقم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 9329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده احمد ابراهيم احمد لصاحبها والنسيجية البالستيكية للصناعات الصفا -  22

  - 11 مجاورة - 66 قطعة - 1 شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011

 سبق  ، فرد تاجر ، على محمد اسماعيل محمد لصاحبها والتصدير واالستيراد الطبية المستلزمات لصناعة ميديكال كير يوني -  23

-زنزن عبدالعزيز فتحي السيد/  ملك منزل  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 845    برقم قيده

 كشك منشأه-غازي عزبه-االرضي الدور



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تم 20201011 تاريخ وفي 9331    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع احمد عيسي السيد محمد لصاحبها فود ناتشرال -  24

 -B1 منطقة الصغيرة للصناعات الكنج شركة-العلوي الدور -ج عنبر 17,13 رقم الوحدات ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

 VIF القطعة

 وفي 5290    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حافظ عبدالعزيز رمضان لصاحبها المعادن لتجارة العاشر عزيزيه -  25

  - االردنية - 3 سنتر مصرية - 67 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ

 سبق  ، فرد تاجر ، على محمد اسماعيل محمد لصاحبها والتصدير واالستيراد الطبية المستلزمات لصناعة ميديكال كير يوني -  26

 عبدالعزيز فتحي السيد/  ملك منزل فرع...  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 845    برقم قيده

 كشك منشأه-غازي عزبه-االرضي الدور-زنزن

 سبق  ، فرد تاجر ، على محمد اسماعيل محمد لصاحبها والتصدير واالستيراد الطبية المستلزمات لصناعة ميديكال كير يوني -  27

 رقم بالقطعة الثالث الدور/ الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 845    برقم قيده

 - 6أ غرب جنوب الصناعية المنطقة - 395

 سبق  ، فرد تاجر ، على محمد اسماعيل محمد لصاحبها والتصدير واالستيراد الطبية المستلزمات لصناعة ميديكال كير يوني -  28

 المنطقة - 395 رقم بالقطعة الثالث الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 845    برقم قيده

 - 6أ غرب جنوب الصناعية

 845    رقمب قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد اسماعيل محمد لصاحبها واالستيراد الطبية المستلزمات لصناعة الصفا -  29

 المنطقة - 395 رقم بالقطعة الثالث الدور/ الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي

 - 6أ غرب جنوب الصناعية

 845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد اسماعيل محمد لصاحبها واالستيراد الطبية المستلزمات لصناعة الصفا -  30

 الدور-زنزن عبدالعزيز فتحي السيد/  ملك منزل فرع...  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي

 كشك منشأه-غازي عزبه-االرضي

 845    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد اسماعيل محمد لصاحبها واالستيراد الطبية المستلزمات لصناعة الصفا -  31

 غرب جنوب الصناعية المنطقة - 395 رقم بالقطعة الثالث الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي

 - 6أ

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد اسماعيل محمد لصاحبها والتصدير واالستيراد الطبية المستلزمات لصناعة الصفا -  32

 جنوب الصناعية المنطقة - 395 رقم بالقطعة الثالث الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 845

 - 6أ غرب

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد اسماعيل محمد لصاحبها والتصدير واالستيراد الطبية المستلزمات لصناعة الصفا -  33

 الدور-زنزن عبدالعزيز فتحي السيد/  ملك منزل فرع...  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان يلتعد تم 20201011 تاريخ وفي 845

 كشك منشأه-غازي عزبه-االرضي

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد اسماعيل محمد لصاحبها والتصدير واالستيراد الطبية المستلزمات لصناعة الصفا -  34

 - 395 رقم بالقطعة الثالث الدور/ الكائن الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201011 تاريخ وفي 845

 - 6أ غرب جنوب الصناعية المنطقة

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشافي محمد محمد عبدالمبدي لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار مكانكم -  35

 مرحلة - مول جرش -علوي الثاني الدور -1 رقم وحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 9344

  االردنية- mc2-33-اولي

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمود فاروق سعد لصاحبها  ditargant والحيواني الزراعي لالنتاج ديتيرجنيت -  36

 13 المجاورة -99 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 9338



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 9337    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود احمد محمد لصاحبها تكس بولي -  37

 a1 الثالثة الصناعية المنطقة -vr قطعة- الثالث الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 3679    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فارس حسين طه محمود ادجو -  38

 2م مليون 6 الجنوبية الصناعية بالمنطقة -141 رقم القطعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201012 تاريخ وفي 9341    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزة للمالبس تكس الدرويش -  39

  الجمركية جنوب 6أ امتداد -85 القطعة من الثالث الدور ،:   الـتأشير

 تعديل تم 20201013 تاريخ وفي 9357    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واالسنان الطبية للمستلزمات ايه ثري مصنع -  40

 بلبيس طريق-الغربية الروضة حي- السالم قرية -12 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

 وفي 9369    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكي عثمان عثمان محمد لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار البدر -  41

  - الجوهرة مول - الرابع الدور - 534 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201015 تاريخ

 9381    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج مسعود محمد جمال لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الهندسية -  42

 التامين شارع - 15 عمارة - االرضي الدور - 1 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي

  - الصحي

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى امام مرسى محمد مصطفى لصاحبها. المعادن من الصحية اتاالدو لتصنيع كير -  43

 - مربع متر مليون 6 الجنوبيه المنطقه 124 رقم القطعه ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 9379

 - الصناعيه المنطقه

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبش طه محمد النادي اسالم لصاحبها  well done المطاعم واداره العقاري لالستثمار دن ول -  44

 - 32 رقم بالعقار - االرضي بعد االول الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201019 تاريخ وفي 9380    برقم

 - بدر مدينه - االول الحي - القانيه المجاوره - الميزانين

 9394    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمود محمد محمود  لصاحبها العامة المقاوالت و العقاري لالستثمار الماسة -  45

  األردنية - مول الماسة - د عمارة -72 رقم الوحدة:  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، منشاوي يوسف محمد احمد لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الهندسي الكيان -  46

 الجوهرة مول -525 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 9257

 تاريخ وفي 9395    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم احمد كمال محمد  لصاحبها الكيماويات لتجارة سي فور -  47

  األردنية - مول الماسة - جـ عمارة -23 رقم الوحدة:  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020

 سبق  ، فرد تاجر ، مؤنس محمد عبدالحليم حسين وليد لصاحبها والتصدير العمومية والتوريدات والتجارة للصناعة التوحيد -  48

 رقم قطعة - الثاني الدور - 2 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 9389    برقم قيده

  - 11 رقم المجاورة - 109

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللييثي هللا عوض صبجي محمد خالد لصاحبها المعادن ةتشغيل لتشكيل مولد بروفيشنل -  49

  الصناعي تبارك مجمع-41 القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 9387

 9385    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب مهدي مبروك عمر لصاحبها العمومية والتوريدات للتجارة باور اليكتريك -  50

  - 14 الحي - 45 عمارة - 6 شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 9393    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد عبدالقادر عطيه صباح -  51

 الروبيكي-6أ غرب جنوب الصناعية المنطقة -280 القطعة ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 1254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد ابراهيم حمدي -  52

 فدان 800 الصناعية المنطقة-103 رقم القطعة ،:   الـتأشير



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 1254    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد ابراهيم حمدي -  53

 فدان 800 ةالصناعي المنطقة-103 رقم القطعة ،:   الـتأشير

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد عامر حماد الشحات احمد لصاحبها promoters البرامج وانتاج للتطبيقات بروموترز -  54

 االداريه النيابه مساكن -1 رقم مكتب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201020 تاريخ وفي 9391

 20201021 تاريخ وفي 9207    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، جاد محمد رجب محمد سامي لصاحبها للنسيج فيجين نيو -  55

  - 6أ غرب جنوب - 185 قطعة - االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم

 تم 20201021 تاريخ وفي 9098    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد محمد احمد صالح محمد لصاحبها السعيد الكوب -  56

  - الزقازيق - الشوبك طريق - الورش ش -  المسبوكات ش 6 - االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار هليل محمد حسين احمد لصاحبها العامه والمقاوالت العقارى لالستثمار الصفوه -  57

  بدر مدينة فدان 800 الصناعية بالمنطقة 139 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 9407

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي 9405    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم سعيد مروه -  58

  - شحاته ابو كفر - مامون عزبة حسن صادق سعيد ملك منزل ،:   الـتأشير

 تاريخ وفي 9409    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس سلمان احمد يوسف لصاحبها الغذائية للمواد االنجاز طوالع -  59

  - 12 الحي - 13 عمارة - 9 رقم ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201021

 وفي 9402    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج كامل طلعت كمال عصام لصاحبها والبالستيك الورق لتصنيع ميرفي -  60

  - 6أ غرب جنوب الصناعية المنطقة - 201 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ

 9403    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عبدالعاطي السيد محمد لصاحبها الغذائية المواد لتجارة الوادي زهره -  61

  - 2 شقة - 67 عمارة - 46 مجاورة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201021 تاريخ وفي

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201022 تاريخ وفي 2365    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن عبدالحفيظ السيد محمود -  62

   عشر الحادية السكنية بالمنطقة -التجاري بالسوق- التجارية المحالت اعلي -32 رقم المهنية الوحدة ،:   الـتأشير

 وفي 9421    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده علي قطب حسن محمد لصاحبها العامة والمقاوالت لالنشاءات الحسن -  63

  - االردنية - مول البترا - 17 مكتب ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ

 تاريخ وفي 9424    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابراهيم سليمان محمد علي لصاحبها والكريتال للحدادة العالمية -  64

  - 64 المجاورة - 27 رقم عمارة - 1 رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201025

 تاريخ وفي 2454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف محمد حامد حميدعبدال حامد لصاحبها reani feed فييد اني ري -  65

 بدر مدينة-صغيرة صناعات فدان 100 الصناعية المنطقة -125 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201025

  القيد مح يتم المحافظة خارج العام المركز وبنقل

,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 2454    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف محمد حامد عبدالحميد حامد -  66

 خارج العام المركز وبنقل بدر مدينة-صغيرة صناعات فدان 100 الصناعية المنطقة -125 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف

  القيد مح يتم المحافظة

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الياس وهبه فرح مايكل لصاحبها  العمومية التوريدات و المصانع مستلزمات لتجارة الفرح -  67

  األولى المجاورة -45 رقم قطعة - 3رقم الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ وفي 9426    برقم

 وفي 9422    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صديق بكرمحمد لصاحبها العمومية والتوريدات للتجارة ستيل الباسم -  68

-اولي مرحلة  المدينة مكه سنتر -1 رقم مبني -امامي 5 رقم محل ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201025 تاريخ

  االردنية



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

,  العنوان تعديل مت 20201026 تاريخ وفي 9429    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزة المالبس لتصنيع ايجيبت درعة -  69

 الصالحية مدينة - الثانية الصناعية - صغيرة صناعات 47 رقم القطعة علي المقام بالمصنع االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف

  - الجديدة

 9427    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع عبدالفتاح السيد شريف لصاحبها ALRABEA Cosmeties كوزميتكس الربيع -  70

 6أ غرب جنوب - 338 رقم القطعة - والثالث الثاني الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي

   - الروبيكي

 تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 329    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه نبيه وجدى جون لصاحبها للشموع رابونى -  71

 بالمنطقة والمتوسطة الصغيرة الصناعية بالمجمعات -(  ج)  مجمع - 68 رقم الصناعية الورشة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان

  - الجنوبية

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 1630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد شوقي محمد محمود -  72

 الفرع الغاء ،:   الـتأشير

 وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ وفي 1630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد شوقي محمد محمود -  73

 A2 الصناعية المنطقة 7/5/3 رقم قطعة ،:   الـتأشير

 وفي 1630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد شوقي محمد محمود لصاحبها البالستيك لصناعة السعودية المصرية -  74

 الفرع الغاء ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ

 وفي 1630    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد شوقي محمد محمود لصاحبها البالستيك لصناعة السعودية المصرية -  75

 A2 الصناعية المنطقة 7/5/3 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201026 تاريخ

 تاريخ وفي 9432    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحيمي سليمان حسن كامل لصاحبها البالستيكية للمنتجات بالست زي -  76

  - االردنية - اولي مرحلة - 1 رقم عمارة - االرضي الدور ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201026

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشهيد عبدالغني عصام مياده لصاحبها المصانع مستلزمات وتوريد لتجارة انيرجيا -  77

-التجاري العالمي المركز مشروع -311 رقم وحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201027 تاريخ وفي 9441

  االردنية

 تاريخ وفي 9437    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف محمد حامد عبدالحميد حامد لصاحبها reani feed فييد اني ري -  78

 -صغيرة صناعات فدان 100 الصناعية المنطقة -125 رقم القطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201027

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالرحمن ابراهيم اسامة لصاحبها المنتجات وتوريد وصيانتها االسطمبات لتصنيع النور -  79

-االرضي الدور -ج رقم العنبر -16 رقم الصناعية الوحدة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 9448

 b1 الصناعية المنطقة-vif القطعة للصناعات كينج شركة

 سيد محمد اشرف ايمان لصاحبها Smart Technology E - Business Suite سويت بيزنس اي تكنولوجي سمارت -  80

 - 20 شقة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 9445    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحجرة

  - 10 الحي - 37 عمارة

,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 9442    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انواعها بكافة االعالف لتصنيع الجمل -  81

 c8 صناعية منطقة -55 القطعة علي مقام بمصنع اول دور ،:   الـتأشير وصف

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد السيد ممدوح لصاحبها الصناعية والمنظفات التجميل لمستحضرات الزمردة -  82

 الصالحية مدينة- الثانية الصناعية بالمنطقة -60 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي 4601

 الجديدة

 4601    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد السيد ممدوح لصاحبها وااللوميتال البالستيكة للصناعات ام ثري اكوا -  83

 الجديدة الصالحية مدينة- الثانية الصناعية منطقةبال -60 رقم قطعة ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20201028 تاريخ وفي



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالباقي جوده محمد لصاحبها والتوريدات الغذائية المواد وتغليف لتعبئة العاصمة -  1

 عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشاه على:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 6986

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72 رقم بقانون

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

 تاريخ وفي 6986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالباقي جوده محمد  التجارية والتوكيالت للتجارة العاصمة -  2

 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشاه على:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011

 المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و2017 لسنة72

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

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالباقي جوده محمد لصاحبها والتوريدات الغذائية المواد وتغليف لتعبئة العاصمة -  3

 الجملة اتجارة:  التنفيذية والئحته72 قانون داخل انشطة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011 تاريخ وفي 6986

  ااالغذية الضافات والتجزئة

  

   التنفيذية والئحته72 قانون خارج االنشطة "

  التجارية التوكيالت

 عدم حالة في و2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشاه على

 2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 .القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 تاريخ وفي 6986   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد عبدالباقي جوده محمد  التجارية والتوكيالت للتجارة العاصمة -  4

 الضافات والتجزئة الجملة اتجارة:  التنفيذية والئحته72 قانون داخل انشطة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011

  ااالغذية

  

   التنفيذية والئحته72 قانون خارج االنشطة "

  التجارية التوكيالت

 عدم حالة في و2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشاه على

 2017 لسنة72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام

 .القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 تاريخ وفي 5290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حافظ عبدالعزيز رمضان لصاحبها المعادن لتجارة العاشر عزيزيه -  5

 الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011

 :التنفيذيه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة تتم أن على المعادن انواع لجميع والتجزئة الجملة تجارة

  مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما

  العمومية التوريدات -: التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات إفراد المنشأة على

 تاريخ وفي 5290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حافظ عبدالعزيز رمضان لصاحبها المعادن لتجارة العاشر عزيزيه -  6

 يسقط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة الحوافز و بالمزايا التمتع في حقها

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه والئحته 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت

 التراخيص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارية اتوالقرار واللوائح القوانين

 تاريخ وفي 5290   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل حافظ عبدالعزيز رمضان لصاحبها المعادن لتجارة العاشر عزيزيه -  7

            الالزمة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201011

 . نشاطها لمباشرة            

 وصف,  النشاط تعديل تم20201012 تاريخ وفي 3679   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فارس حسين طه محمود جواد -  8

 مراعاة مع.  السائلة الصناعية والمنظفات النسيج وتهيئة لتجهيز المساعدة الكيماوية المواد لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشاة وعلي السارية اتوالقرار واللوائح القوانين احكام

 تاريخ وفي 6633   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، المالكي عبدالوهاب خليل خالد لصاحبها الخشبية المنتجات لصناعة الصفا -  9

 المنزلي واالثاث واالخشاب الخشبية نتجاتالم لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201013

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سلمان محمد عادل محمود)  لصاحبها الهندسية واالستشارات العقاري لالستثمار ستيل سمارت -  10

 الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9217   برقم

  القديم الوادي خارج والمناطق النائيهخ والمناطق

  ذلك ويشمل الهيكله اعاده او التنفيذ واداره االنتاج وخطوط الصناعيه والمععدات االاالت تصنيع او تصميم

  والمصانع االنتاج وخطوط للمعدات الهندسيه التصميمات اعمال -1

  لها  والترويج وتصنيعها والمنتجات لالالت والقوالب النماذج اعداد- 2

  االنتاج وخطوط المعدات اعداد - 3

 انشطتها اختالف علي والمرافق الخدمات ومشروعات الصناعيه للمشروعات ادارهالتنفيذ اعمال -4

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سلمان محمد عادل محمود)  لصاحبها الهندسية واالستشارات العقاري لالستثمار سمارت -  11

 الجديده العمرانيه والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9217

  القديم الوادي خارج والمناطق النائيهخ والمناطق

  ذلك ويشمل الهيكله اعاده او التنفيذ واداره االنتاج وخطوط الصناعيه والمععدات االاالت تصنيع او تصميم

  والمصانع االنتاج وخطوط للمعدات الهندسيه التصميمات اعمال -1

  لها  والترويج وتصنيعها والمنتجات لالالت والقوالب النماذج اعداد- 2

  االنتاج وخطوط المعدات اعداد - 3

 انشطتها اختالف علي والمرافق الخدمات ومشروعات الصناعيه للمشروعات ادارهالتنفيذ اعمال -4



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سلمان محمد عادل محمود)  لصاحبها الهندسية واالستشارات العقاري لالستثمار ستيل سمارت -  12

  للمصانع واالداريه الفنيه الهيكله واعاده:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9217   برقم

 ما ذلك ويشمل الصناعيه ادارهالمناطق او التسويق او التنميه استكمال هاو ناعيالص للمناطق المتكامله الصناعيه التنميه -

  ياتي

  الصناعيه للمنطفه والتخطيط االقتصاديه الدراسات  اعداد "

  للمشروعات والتكنولوجيا والهندسيه االقتصاديه  الدراسات اعداد "

  الصناعيه للمناطفق الخارجيه االساسيه البنيه ومصادر االساسيه البنيه انشاء "

 والمناطق الصناعيه والمشروعات االموال روؤس لجذب الصناعيه والمناطق لالراضي والترويج التسويق "

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سلمان محمد عادل محمود)  لصاحبها الهندسية واالستشارات العقاري لالستثمار سمارت -  13

  للمصانع واالداريه الفنيه الهيكله واعاده:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9217

 ما ذلك ويشمل الصناعيه ادارهالمناطق او التسويق او التنميه استكمال هاو الصناعي للمناطق المتكامله الصناعيه التنميه -

  ياتي

  الصناعيه للمنطفه والتخطيط االقتصاديه الدراسات  اعداد "

  للمشروعات والتكنولوجيا والهندسيه االقتصاديه  تالدراسا اعداد "

  الصناعيه للمناطفق الخارجيه االساسيه البنيه ومصادر االساسيه البنيه انشاء "

 والمناطق الصناعيه والمشروعات االموال روؤس لجذب الصناعيه والمناطق لالراضي والترويج التسويق "

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سلمان محمد عادل محمود)  لصاحبها الهندسية واالستشارات العقاري لالستثمار ستيل سمارت -  14

  الصناعيه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9217   برقم

  للمشروعات جاهزه تقد الصناعيه للمناطف مصانع مباني انشاء "

  بداخلها والمنشات المرافق وصيانه الصناعيه المناطق اداره "

  التنقيذية والئحتة 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط "

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  الهندسية االستشارات تقديم - "

 الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 العاملة

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سلمان محمد عادل محمود)  لصاحبها الهندسية واالستشارات العقاري لالستثمار سمارت -  15

  الصناعيه:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9217

  للمشروعات جاهزه تقد الصناعيه للمناطف مصانع مباني انشاء "

  بداخلها والمنشات المرافق وصيانه الصناعيه المناطق اداره "

  التنقيذية والئحتة 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط "

 واالستشارات القانونية االستشارات وكذا المالية االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  الهندسية االستشارات تقديم - "

 الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا االستحواذ و المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة والدراسات

 العاملة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سلمان محمد عادل محمود ) لصاحبها الهندسية واالستشارات العقاري لالستثمار ستيل سمارت -  16

 72 مادة في عليها المنصوص المالية االوراق مجال في:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9217   برقم

 ( التنفيذية والئحتة المال سوق قانون من

  العامة المقاوالت "

 في -2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي ومركز مستقلة مالية حسابات افراد المنشاة علي "

  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشاة التزام عدم حالة

  القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم "

 الوارد النشاط ممارسة المنشاة علي "

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سلمان محمد عادل محمود)  لصاحبها الهندسية واالستشارات العقاري لالستثمار سمارت -  17

 من 72 مادة في عليها المنصوص المالية االوراق مجال في:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9217

 ( التنفيذية والئحتة المال سوق قانون

  العامة المقاوالت "

 في -2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي ومركز مستقلة مالية حسابات افراد المنشاة علي "

  2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشاة التزام عدم حالة

  القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج االنشطة تمتع عدم "

 الوارد النشاط ممارسة المنشاة علي "

 قيده سبق  ، ردف تاجر ،( سلمان محمد عادل محمود)  لصاحبها الهندسية واالستشارات العقاري لالستثمار ستيل سمارت -  18

 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9217   برقم

  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنقيذية والئحتة

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشاه وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع "

  النشاط

 من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص علي الحصول االبعد غرضها مزاولة في للمنشاة حق أي التعديل هذا الينشي "

 المختصة الجهات

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( سلمان محمد عادل محمود)  لصاحبها الهندسية واالستشارات العقاري لالستثمار سمارت -  19

 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9217

  المجاالت تلك عن الخارج النشاط قبل التنقيذية والئحتة

 لمباشرة الالزمة لتراخيصا كافة علي الحصول المنشاه وعلي السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع "

  النشاط

 من غرضها لمزاولة الالزمة التراخيص علي الحصول االبعد غرضها مزاولة في للمنشاة حق أي التعديل هذا الينشي "

 المختصة الجهات

:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 8863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالخالق محمود شعبان -  20

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  انواعها بكافة الديكورات تصنيع -دهان بدون التشطيب كامل انترية لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة

  المنشاة وعلى السارية والقرارات

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 وفي 8863   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الحلبي عبدالخالق محمود شعبان لصاحبها للديكور h&h للديكور اتش اند اتش -  21

 تصنيع -دهان بدون التشطيب كامل انترية لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ

  المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع  انواعها بكافة الديكورات

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 1254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد ابراهيم حمدي -  22

 منطقة فيماعدا القديم الوادي خارج قوالمناط النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار -1:  التأشير

 رئيس قرار ومراعاه 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ماورد مراعاه مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه

 بالستيك وشنط واكياس روالت لتصنيع مصنع واقامة انشاء -.البناء مواد تجارة -2. 2008 لسنة 356 رقم العربيه مصر جمهوريه

 لكل مستقل مالي ومركز مستقلة حسابات بافراد المنشاة التزام مع  البالستيك من ومائدة منزلية وادوات واغطية وعبوات

 وصف,  النشاط تعديل تم20201020 تاريخ وفي 1254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد ابراهيم حمدي -  23

 التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع. حدة علي نشاط:  التأشير

 .نشاطها لمباشرة الالزمة

 تاريخ وفي 7391   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السيد احمد سيد السيد ايهاب لصاحبها الورقية للمنتجات كابيتال نيو -  24

 وتجهيزه وقصه الحراري الورق روالت وتعبئة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201021

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع الطباعة ورق وتغليف وتعبئة وقص القلب رسم تخطيط واوراق وطباعتها مقاساته بجميع

  المنشاة وعلى السارية والقرارات

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 1630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد شوقي محمد محمود -  25

  PVC من التغليف روالت وتصنيع مطبوعة وغير.مطبوعة اثيلين البولي من وشنط اكياس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير

 وتدوير وتحبيب البلدية واكياس النايلون واكياس البالستيك والسفرة البالستيك اصناف وجميع مهواالطع االغذية انواع جميع لتغيلف

 انواعها بمجيع ورقية واكياس انواعها بجميع بالستيك واطباق وعلب انواعها بجميع البالستيك واغطية كاسات وتصنيع البالستيك

 وكفوف بالستيك وسكاكين وشوك ومالعق بالستيكية وكاسات انواعها بجميع ورقية وكاسات انواعه بجميع بالستيك وشاليمو

 بالستيك

 وفي 1630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد شوقي محمد محمود لصاحبها البالستيك لصناعة السعودية المصرية -  26

 وغير.مطبوعة اثيلين البولي من وشنط اكياس لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ

 البالستيك والسفرة البالستيك اصناف وجميع واالطعمه االغذية انواع جميع لتغيلف  PVC من التغليف روالت وتصنيع مطبوعة

 بالستيك واطباق وعلب انواعها بجميع البالستيك واغطية كاسات وتصنيع البالستيك وتدوير وتحبيب البلدية واكياس النايلون واكياس

 بالستيكية وكاسات انواعها بجميع ورقية وكاسات انواعه بجميع بالستيك وشاليمو انواعها بمجيع ورقية واكياس انواعها بجميع

 بالستيك وكفوف بالستيك وسكاكين وشوك ومالعق

 وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ وفي 1630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد شوقي محمد محمود -  27

 واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع واحدة مرة استعمال والحالقين للمطاعم بالستيك ومريول واحدة مرة استعمال:  التأشير

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على لحصول ا المنشاة وعلى السارية والقرارات

 وفي 1630   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، على محمد شوقي محمد محمود لصاحبها البالستيك لصناعة السعودية المصرية -  28

 مرة استعمال والحالقين للمطاعم بالستيك ومريول واحدة مرة استعمال:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على لحصول ا المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع واحدة

 وفي 8954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد احمد اسماعيل محمد لصاحبها والبيئية الهندسية للدراسات ورلد سي -  29

 الغسيل طريق عن البالستيك مخلفات تدوير العادة:  مصنع واقامة انشاء:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ

 والتكنولوجية والهندسية االقتصادية الدراسات إعداد بانواعها البالستيكية المنتجات لتصينع - والتخريز والتكسير والتطهير

 للمشروعات



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 للمعايير وفقا وتدويرها، ومعالجتها نقلها وخطوط توزيعها وشبكات وتكريرها المياه تحلية محطات وصيانة وتشغيل إدارة أو إقامة

 .الشأن هذا في المقررة والعلمية الفنية

 البترولية والمضخات الحفر معدات صيانة

 .والحيوانية النباتية المجاالت في الوراثية الهندسة

 خارج انشطة "

 وفي 8954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد احمد اسماعيل محمد لصاحبها والبيئية الهندسية للدراسات ورلد سي -  30

 72 ق:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ

 لالعتماد الوطني بالمجلس والخاصة المنظمة للقواعد وفقا اتالفية الغير واالختبارات المعايرة خدمات تقديم

 والدراسات واالستشارات القانونية االستشارات وكذا الماليه االوراق باسواق يتعلق ما عدا فيما)  والهندسية البيئية االستشارات تقديم

 فى العاملة الشركات النشطة المالية االوراق عن المالية االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة بالتقييم المتعلقة

 (  التنفيذية والئحته المال رأس سوق قانون من 27 المادة فى عليها المنصوص المالية االوراق مجال

 التوريدات

 وفي 8954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد احمد اسماعيل محمد لصاحبها والبيئية الهندسية للدراسات ورلد سي -  31

 والبيئة الجودة نظم ادارة علي للتدريب مركز واقامة انشاء - العمومية:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ

  المهنية والصحة والسالمة

 عدم حالة في و 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الوارد للنشاط مستقل مالي مركز و مستقلة مالية حسابات دإفرا المنشأة على

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

 . القانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم

 المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 وفي 8954   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مجاهد احمد اسماعيل محمد لصاحبها والبيئية الهندسية للدراسات ورلد سي -  32

 عن الخارج النشاط قبل التنفيذيه الئحته و 2017 لسنة 72 رقم بقانون عليها:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201026 تاريخ

 المجاالت تلك

              

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

 . نشاطها لمباشرة              

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد السيد ممدوح لصاحبها الصناعية والمنظفات التجميل لمستحضرات الزمردة -  33

 مواسير) البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ وفي 4601

 على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين امأحك مراعاه مع   االلوميتال وجهات( االلماني البولي قطع -المياه

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة

 وفي 4601   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي محمد السيد ممدوح لصاحبها وااللوميتال البالستيكة للصناعات ام ثري اكوا -  34

 قطع -المياه مواسير) البالستيكية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة:  التأشير وصف,  النشاط تعديل تم20201028 تاريخ

 كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاه مع   االلوميتال وجهات( االلماني البولي

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ابراهيم مختار مختار عمر لصاحبها Infinity For General Contracting العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار انفينيتي -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 9296   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فايد

 تاريخ وفي 9312   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اسماعيل رضوان ابراهيم محمد لصاحبها الكهربائيه لالدوات هوم بانلز -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 1254   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عوض محمد ابراهيم حمدي -  3

 استثمار: التأشير

 9427   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع عبدالفتاح السيد شريف لصاحبها ALRABEA Cosmeties كوزميتكس الربيع -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي

 سيد محمد اشرف ايمان لصاحبها Smart Technology E - Business Suite سويت بيزنس اي تكنولوجي سمارت -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 9445   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ابوحجرة

 سبق  ، فرد تاجر ، على محمد اسماعيل محمد لصاحبها والتصدير واالستيراد الطبية المستلزمات لصناعة ميديكال كير يوني -  6

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 845   برقم قيده

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشافي محمد محمد عبدالمبدي لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار مكانكم -  7

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 9344

 9379   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مرسى امام مرسى محمد مصطفى لصاحبها. المعادن من الصحية االدوات لتصنيع كير -  8

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9393   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مراد عبدالقادر عطيه صباح -  9

 استثمار: التأشير

 تاريخ وفي 9437   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، شريف محمد حامد عبدالحميد حامد لصاحبها reani feed فييد اني ري -  10

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد الدين بهاء محمد عالء حاتم لصاحبها البناء ومواد المصانع مستلزمات لتجارة النور -  11

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201007 تاريخ وفي 9316

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، اللييثي هللا عوض صبجي محمد خالد لصاحبها المعادن ةتشغيل لتشكيل مولد بروفيشنل -  12

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9387

 الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 9442   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، انواعها بكافة االعالف لتصنيع الجمل -  13

 استثمار: التأشير وصف, 

 تم20201004 تاريخ وفي 9298   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صديق رسالن جمعة احمد لصاحبها بلدنج ايجيبشن -  14

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

 نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 9337   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عطيه محمود احمد محمد لصاحبها تكس بولي -  15

 تثماراس: التأشير وصف,  الشركة

 سبق  ، فرد تاجر ، مؤنس محمد عبدالحليم حسين وليد لصاحبها والتصدير العمومية والتوريدات والتجارة للصناعة التوحيد -  16

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9389   برقم قيده



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 9407   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، نصار هليل محمد حسين احمد لصاحبها العامه والمقاوالت العقارى لالستثمار الصفوه -  17

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 9409   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خميس سلمان احمد يوسف لصاحبها الغذائية للمواد االنجاز طوالع -  18

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حماد عامر حماد الشحات احمد لصاحبها promoters البرامج وانتاج للتطبيقات بروموترز -  19

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي 9391

 9441   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالشهيد عبدالغني عصام مياده لصاحبها المصانع مستلزمات وتوريد لتجارة انيرجيا -  20

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201027 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 9293   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، خليل محمد خليل ابراهيم اشرف لصاحبها والتوريدات للتجارة النيل وادي -  21

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الوكيل ابراهيم محمد براهيم حبها لصا  والنسيج والغزل واالقمشه للمفروشات استرونج -  22

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 تاريخ وفي 9297

 تاريخ وفي 9329   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده احمد ابراهيم احمد لصاحبها والنسيجية بالستيكيةال للصناعات الصفا -  23

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ وفي 9405   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد ابراهيم سعيد مروه -  24

 استثمار: التأشير

,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي 9335   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالعزيز كامل عادل محمد -  25

 استثمار: التأشير وصف

 تاريخ وفي 9422   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد صديق بكرمحمد لصاحبها العمومية والتوريدات للتجارة ستيل الباسم -  26

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان الياس وهبه فرح مايكل لصاحبها  العمومية التوريدات و المصانع مستلزمات لتجارة الفرح -  27

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ وفي 9426   برقم

,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 9341   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزة للمالبس تكس الدرويش -  28

 استثمار: التأشير وصف

 9385   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محجوب مهدي مبروك عمر لصاحبها العمومية والتوريدات للتجارة باور اليكتريك -  29

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي

 نوع تعديل تم20201026 تاريخ وفي 9429   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الجاهزة المالبس لتصنيع ايجيبت درعة -  30

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 9330   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، مقيد نعمان محمد سامر لصاحبها SYRIANA والديكور الخشبية للصناعات سيريانا -  31

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201011 تاريخ وفي

 وفي 9369   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، زكي عثمان عثمان محمد لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار البدر -  32

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201015 تاريخ

 وفي 9381   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج مسعود محمد جمال لصاحبها العامة والمقاوالت العقاري لالستثمار الهندسية -  33

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ

 وفي 9421   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبده علي قطب حسن محمد لصاحبها العامة والمقاوالت لالنشاءات الحسن -  34

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025 تاريخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 تاريخ وفي 9424   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سليمان ابراهيم سليمان محمد علي لصاحبها والكريتال للحدادة العالمية -  35

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201025

 تاريخ وفي 9299   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عبدالمعبود غريب الدين محيي عاطف لصاحبها الحيواني لالنتاج بوي كاو -  36

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201004 ريختا وفي 9300   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد عبدالظاهر محمد احمد -  37

 استثمار: التأشير

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 9310   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، علي حسن محمد حسن -  38

 استثمار: التأشير

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سعد محمود فاروق سعد لصاحبها  ditargant والحيواني الزراعي لالنتاج ديتيرجنيت -  39

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201012 تاريخ وفي 9338

 نوع تعديل تم20201013 تاريخ وفي 9357   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، واالسنان الطبية للمستلزمات ايه ثري مصنع -  40

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، حبش طه محمد النادي اسالم لصاحبها  well done المطاعم واداره العقاري لالستثمار دن ول -  41

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201019 تاريخ وفي 9380   برقم

 تاريخ وفي 9402   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، فرج كامل طلعت كمال عصام لصاحبها والبالستيك الورق لتصنيع ميرفي -  42

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021

 وفي 9403   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن محمد عبدالعاطي السيد محمد لصاحبها الغذائية المواد لتجارة الوادي زهره -  43

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201021 تاريخ

 تاريخ وفي 9432   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، السحيمي سليمان حسن كامل لصاحبها البالستيكية للمنتجات بالست زي -  44

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201026

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، سالم عبدالرحمن ابراهيم اسامة لصاحبها المنتجات وتوريد وصيانتها االسطمبات لتصنيع النور -  45

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201028 تاريخ وفي 9448

 9394   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، عمر محمود محمد محمود  لصاحبها العامة المقاوالت و العقاري لالستثمار الماسة -  46

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 9395   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، احمد سيد ابراهيم احمد كمال محمد  لصاحبها الكيماويات لتجارة سي فور -  47

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201020

 وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201006 تاريخ وفي 9309   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، محمد حسن صبري رضا -  48

 استثمار: التأشير

 وفي 9295   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الزيات محمود محمد عادل محمد لصاحبها العقاري لالستثمار انترناشيونال نيو -  49

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20201001 تاريخ

 تم20201011 تاريخ وفي 9331   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، ربيع احمد عيسي السيد محمد لصاحبها فود ناتشرال -  50

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  
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