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 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  

 

 رأس ، فرد تاجر ،  حسين عبدالاله عبدالناصر ايمان لصاحبتها الكهربائية االدوات وتجميع لتصنيع النور مصنع -  1

 مع الكهربائية االدوات وتجميع لتصنيع مصنع وتشيل اقامة عن 515 برقم 20210125 فى قيد ، 500000.000  ، ماله

 نشاطها لمباشرة االزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشاة وعلي السارية  والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة

 - بالبغدادى الصناعيه المنطقه( 10)  بلوك(  68)  رقم القطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز:  بجهة ،

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بصرى عبدالستار عبدالجليل هاجر لصاحبها المعادن وتشكيل لتصنيع الشكلي -  2

 احكام مراعاة مع المعادن وتشكيل لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 516 برقم 20210125 فى قيد ، 500000.000

:  بجهة ، نشاطها لمباشرة االزمة التراخيص كافة علي الحصول المنشاة وعلي السارية والقرارات والللوائح القوانين

 - بالبغدادى الصناعيه المنطقه(  10)  بلوك(  69)  رقم القطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز

 ، 320000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الراوى توفيق محمد شاذلى/لصاحبه الكرتون لصناعة الراوى مصنع -  3

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الكرتون لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 519 برقم 20210131 فى قيد

 - حمدى احمد الشهيد شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول المنشاه وعلى الساريه

 ، 320000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الراوى توفيق محمد شاذلى/لصاحبه الكرتون لصناعة الراوى مصنع -  4

 والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع الكرتون لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 519 برقم 20210131 فى قيد

 رقم الوحده النشاط ممارسة موقع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخيص كافة على الحصول اهالمنش وعلى الساريه

 بمدينة الصناعية المنطقة - الصغيره الصناعات مجمع - 55

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد محمود ناجى بسام)  لصاحبها Luxura لتجارة الكشرا -  5

  2017 لسنه 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه عن 505 برقم 20210119 فى

 موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقه عدا فيما الجديدة العمرانية والمجتمعات النائية بالمناطق) والتجزئة الجملة تجاره

 مصر جمهوريه رئيس قرار مراعاة و 2007 لسنه 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة

 ( 2008 لسنه 356 رقم العربية

  المعلومات تكنولوجيا نقل ومراكز الباحثين ألعداد التدريب مراكز وإدارة انشاء-

  2017 لسنه 72 رقم االستثمار قانون خارج من أنشطة

  االلكترونية التجارة

 ممارسه موقع االقصر - المنوره المدينه ش من متفرع - البدوى السيد ش: الرئيسى المركز:  بجهة ، المنشاة التزام مع

 جزيرة شبه منطقه عدا فيما القديم الوادى خارج والناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن:  النشاط

 الهئيه موافقه فيلزم سيناء

 قيد ، 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ، (  محمد محمود ناجى بسام)  لصاحبها Luxura لتجارة الكشرا -  6

 عدم حاله وفي االستثمار بقانون الواردة األنشطة مستقل مالي ومركز حسابات بأفراد عن 505 برقم 20210119 فى

 خارج األنشطة تمتع عدم مع االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المناة التزام

  به الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون

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

:  النشاط ممارسه موقع االقصر - المنوره المدينه ش من متفرع - البدوى السيد ش: الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها

 سيناء جزيرة شبه منطقه عدا فيما القديم الوادى خارج والناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن

 الهئيه موافقه فيلزم

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد مالك فتحي محمد)  لصاحبها والخراسانيه االسمنتيه للمنتجات سمو -  7

 . والخرسانية اإلسمنتية المنتجات لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-1 عن 501 برقم 20210117 فى قيد ، 100000.000

 لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مرعاه مع

 المناطق احدي:  النشاط ممارسة موقع.  قنا - المعنا كوبري بعد سفاجا قنا طريق:  الرئيسي المركز:  بجهة ،. نشطاها

 . الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما العربيه مصر بجمهورية المعتمده الصناعيه

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد محمود جالب محمد لصاحبها)  والمعدات للتصميمات اليابانية المصرية -  8

 2017 لسنه 72 قانون أنشطة- عن 494 برقم 20210112 فى قيد ، 500000.000

   والمصانع اإلنتاج وخطوط للمعدات الهندسية التصميمات اعمال

  لها والترويج وتصنيعها والمنتجات لآلالت والقوالب النماذج اعداد-1
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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

 2017 لسنه 72 قانون خارج من أنشطة-

 احكام وكذلك المصدرين سجل بشان 1975 لسنة 118 رقم القانون بأحكام الشركة التزام مع والتصدير االستيراد-3

 بأفراد التزام مع التجارية الوكالة اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان فى 1982 لسنة 121 و 120 رقم القانونين

 - المسنين دار ش: الرئيسى المركز:  بجهة ، االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقله حسابات

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع قنا_  الكنوز

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد محمود جالب محمد لصاحبها)  والمعدات للتصميمات اليابانية المصرية -  9

 التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا المنشاة االلتزام عدم حالة وفى عن 494 برقم 20210112 فى قيد ، 500000.000

 بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنه72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا

 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوردة األنشطة بممارسة المنشأة تتعهد القانون بذات والحوافز

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع يتجاوزعامين ال زمنى لجدول وفقا التنفيذية والئحته 2017

_  الكنوز - المسنين دار ش: الرئيسى المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول المنشأة

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع قنا

 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد طه بكر الو محمود)  لصاحبها الحيواني لالنتاج والحياه االمل -  10

 او االلبان او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربيه -1 عن 495 برقم 20210112 فى قيد ،

 . اللحوم او التسمين

 . اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت إلنتاج لك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربيه -2

  السمكية المزارع -3

 : ومنها الصحراوية او البور األراضي واستزراع استصالح -4

 . لالستزراع قابله تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - أ

 . المستصلحة األراضي استزراع - ب

 - بحري الرزيقات:  الرئيسي المركز:  بجهة ، االستصالح ألغراض مخصصه األراضي تكون ان الحالتين في ويشترط

 موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة موقع.  االقصر - ارمنت مركز

 . مسبقا الهيئة

 100000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمد طه بكر الو محمود)  لصاحبها الحيواني لالنتاج والحياه االمل -  11

 . بالغمر الري وليس االستزراع في الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع عن 495 برقم 20210112 فى قيد ،

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

 انحاء جميع النشاط ممارسة موقع.  االقصر - ارمنت مركز - بحري الرزيقات:  الرئيسي المركز:  بجهة ،. نشطاها

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه

 ، 1500000.000  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   احمد عبدالسميع محمد عزه)  لصاحبتها للطحينه الباسم مصنع -  12

 القوانين احكام مراعاة مع الطحينية والحالوة الطحينة لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن 510 برقم 20210124 فى قيد

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

 مركز - بقفط الصناعيه المنطقه - 4 رقم اللوحه - االولي المرحله -178 رقم القطعه:  الننشاط ممارسة وموقع الرئيسي

 . قنا قفط

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات قيود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 2017 لسنه 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه  ،  شركة   البتروليه للخدمات ستار المجد -  1

 االنتاج مواقع من الغاز شبكات مد او للتوزيع إعداده او تغييزه اعادة او الطبيعي الغاز استقبال محطات ادارة او اقامة -

 .البترول نقل ذلك يشمل وال األنابيب أو المتخصصة الناقالت بواسطة تنمية ومناطق وقري مدن من االستخدام مواقع الي

 . البترول ألغراض الالزمة العميقة غير واآلبار المياه آبار حفر -

 .والصيانة الحفر ألعمال المكملة المدنية األعمال -

 .اإلنتاج وأنابيب التغليف مواسير بإنزال المتعلقة الخدمات -

 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه عن ، 509 برقم 20210120 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس   انشطه

 2017 لسنه 72
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 4 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجو

 االنتاج مواقع من الغاز شبكات مد او للتوزيع إعداده او تغييزه اعادة او الطبيعي الغاز استقبال محطات ادارة او اقامة -

 .البترول نقل ذلك يشمل وال األنابيب أو المتخصصة الناقالت بواسطة تنمية ومناطق وقري مدن من االستخدام مواقع الي

 . البترول ألغراض الالزمة العميقة غير واآلبار المياه آبار حفر -

 .والصيانة الحفر ألعمال المكملة المدنية األعمال -

 .اإلنتاج يبوأناب التغليف مواسير بإنزال المتعلقة الخدمات -

 فيما الجمهوريه انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع.  قنا- قنا بندر - النهري المينا ش:  الرئيسي المركز:  بجهة ، انشطه

 . الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

 2017 لسنه 72 رقم االستثمار قانون خارج  ،  شركة   البتروليه للخدمات ستار المجد -  2

 .العمومية المقاوالت -

 .العمومية التوريدات -

 بهذا الشركة التزام عدم حاله وفى االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز حسابات بأفراد الشركة التزام مع

 االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 به الواردة والحوافز بالضمانات

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

 . نشاطها

 2017 لسنه 72 رقم االستثمار قانون خارج عن ، 509 برقم 20210120 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 .العمومية المقاوالت -

 .العمومية التوريدات -

 بهذا الشركة التزام عدم حاله وفى االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز حسابات بأفراد الشركة التزام مع

 الستثمارا قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 به الواردة والحوافز بالضمانات

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

 الجمهوريه انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع.  قنا- قنا بندر - النهري المينا ش:  الرئيسي المركز:  بجهة ،. نشاطها

 . الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما

 .والحديد اإلسمنت تجارة-1   ،  شركة   والحديد االسمنت لتجارة المنورة المدينة -  3

 .فاخر دقيق تجارة-2

 .واعالف نخاله تجارة-3

 .عامه توريدات -4

 .األراضي وبيع تقسيم -5

 : ومنها الصحراوية او البور األراضي واستزراع استصالح -6

 .لالستزراع قابله تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - أ

 .المستصلحة األراضي استزراع - ب

 الحديثة الري طرق تستخدم وان االستزراع او االستصالح ألغراض مخصصه األراضي تكون ان الحالتين في ويشترط

 .الغمر بطريق الري وليس االستزراع في

-1 عن ، 496 برقم 20210113 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 .والحديد اإلسمنت تجارة

 .فاخر دقيق تجارة-2

 .واعالف نخاله تجارة-3

 .عامه توريدات -4

 .األراضي وبيع تقسيم -5

 : منهاو الصحراوية او البور األراضي واستزراع استصالح -6

 .لالستزراع قابله تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح - أ

 .المستصلحة األراضي استزراع - ب

 الحديثة الري طرق تستخدم وان االستزراع او االستصالح ألغراض مخصصه األراضي تكون ان الحالتين في ويشترط

 .الغمر بطريق الري وليس االستزراع في

 ممارسة موقع.  قنا - دشنا - اسوان مصر ش:  الرئسي المركز:  بجهة ، واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقه عدا الجمهوريهفيما انحاء جميع:  النشاط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 ةـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجري

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

 الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات  ،  شركة   والحديد االسمنت لتجارة المنورة المدينة -  4

 . األنشطة هذه لممارسة

 قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التب وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز

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

 .  القانون ألحكام

 استصدار وبشرط السارية والقرارات عن ، 496 برقم 20210113 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التب وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز

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

 انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع.  قنا - دشنا - اسوان مصر ش:  الرئسي المركز:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقه عدا الجمهوريهفيما

   القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان  ،  شركة   والتصدير لالستيراد الناجى -  5

 وذلك بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان عن ، 491 برقم 20210110 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 جميع: النشاط ممارسة موقع اسنا مركز -الكيمان الشرقى الكوم: الرئيسى المركز:  ةبجه ، القانون ألحكام طبقا

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شيبه منطقة عدا فيما انحاءالجمهورية

 التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد  ،  شركة   والتصدير لالستيراد الناجى -  6

 التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن في 1975 لسنة 118 رقم والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون احكام مراعاه مع

 استصدار بشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك والمصدرين المستوردين وسجل

 التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 يجوز كما الخارج او مصر في غرضها تحقيق على غرضها تحقيق على تعاونها  قد التي او بأعمالها شيبة اعماال تزاول

 التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد عن ، 491 برقم 20210110 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   لها

 التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن في 1975 لسنة 118 رقم والقانون 1982 لسنة 120 رقم القانون احكام مراعاه مع

 استصدار بشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك والمصدرين المستوردين وسجل

 التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترك ان للشركة ويجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخيص

 يجوز كما الخارج او مصر في غرضها تحقيق على غرضها تحقيق على تعاونها  قد التي او بأعمالها شيبة اعماال تزاول

 عدا فيما انحاءالجمهورية جميع: النشاط ممارسة موقع اسنا مركز -الكيمان الشرقى الكوم: الرئيسى المركز:  بجهة ، لها

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شيبه منطقة

 مع تحديد بدون تقليديه حيوانيه اعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكه علي محمد علي شركة -  7

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

 حيوانيه اعالف لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 502 برقم 20210118 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع تحديد بدون تقليديه

 لوحة االولى المرحلة 211،210 رقم القطعة/ النشاط ممارسة وموقع الرئيسي المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

 - فقط ب الصناعية المنطقة( 1)

   ،  شركة   وشريكه ادم ياسين زكي الرحمن عبد شركة -  8

 . العمومية المقاوالت-5

 . العمومية التوريدات-6

 الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقله حسابات بأفراد االلتزام مع

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا

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

 والئحته 2017 لسنة 72رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص تبالمجاال الواردة األنشطة بممارسة الشركة تتعهد

 . العمومية المقاوالت-5 عن ، 503 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   وفقا التنفيذية

 . العمومية التوريدات-6

 الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقله حسابات بأفراد االلتزام مع

 .2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا

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



 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

 والئحته 2017 لسنة 72رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الواردة األنشطة بممارسة الشركة تتعهد

 النشاط ممارسة موقع.  االقصر - االقصر بندر - الدولي االقصر مستشفي خلف: الرئيسي المركز:  بجهة ، وفقا التنفيذية

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع: 

 : 2017 لسنة 72 قانون داخل من انشطه"  ،  شركة   وشريكه ادم ياسين زكي الرحمن عبد شركة -  9

 . وتوصيالتها التنقية و الصناعي الصرف او الصحي الصرف محطات وصيانة وإدارة وتشغيل إقامة-1

 المخصصة لألراضي نقلها وخطوط توزيعها وشبكات الري مياه طلمبات محطات وصيانة وتشغيل وإدارة إقامة-2

 . واالستزراع لالستصالح

 . وصيانتها واستغاللها وادارتها والرئيسية والسريعة الحرة الطرق نشاء-3

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار-4

 انشطه" عن ، 503 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس:   2017 لسنة 72 قانون خارج انشطه"

 : 2017 لسنة 72 قانون داخل من

 . وتوصيالتها التنقية و الصناعي الصرف او الصحي الصرف محطات وصيانة وإدارة وتشغيل إقامة-1

 المخصصة لألراضي نقلها وخطوط توزيعها وشبكات الري مياه طلمبات محطات وصيانة وتشغيل وإدارة إقامة-2

 . واالستزراع لالستصالح

 . وصيانتها واستغاللها وادارتها والرئيسية والسريعة الحرة الطرق نشاء-3

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار-4

 - االقصر بندر - الدولي االقصر مستشفي خلف: سيالرئي المركز:  بجهة ،: 2017 لسنة 72 قانون خارج انشطه"

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع.  االقصر

 . عامين يتجاوز ال زمني لجدول  ،  شركة   وشريكه ادم ياسين زكي الرحمن عبد شركة -  10

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

 . نشاطها

 . عامين يتجاوز ال زمني لجدول عن ، 503 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

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

:  النشاط ممارسة موقع.  االقصر - االقصر بندر - الدولي االقصر مستشفي خلف: الرئيسي المركز:  بجهة ،. نشاطها

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع

  المنزلية األدوات وتوزيع وبيع تجارة-  ،  شركة   المنزلية اتاالدو وتوزيع لتجارة الجديد العهد -  11

  البالستيكية المنتجات وبيع تجارة-

  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة-

  العمومية التوريدات-

 التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن في 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة وتلتزم التجارية التوكيالت-

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

 .نشاطها

  المنزلية األدوات وتوزيع وبيع تجارة- عن ، 512 برقم 20210125 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

  البالستيكية المنتجات وبيع تجارة-

  قانونا به مسموح هو فيما والتوزيع العامة التجارة-

  العمومية التوريدات-

 التجارية الوكالة اعمال تنظيم شأن في 1982 لسنه 120 رقم القانون بأحكام الشركة وتلتزم التجارية التوكيالت-

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

 انحاء جميع: النشاط ممارسة موقع قنا بندر -11 حوض العمدة نجع - الحميدات: الرئيسى المركز:  بجهة ،. نشاطها

 مسبقا الهيئه موافقة فيلز سيناء جزيره شبه منطقة عدا فيما الجمهورية

 مع والخشبى المعدنى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكه موسى حماده ثابت الحسين/  شركة -  12

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

 المعدنى االثاث لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة عن ، 480 برقم 20210103 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس

 الالزمه التراخيص كافة على الحصول المنشاه وعلى الساريه والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع والخشبى

 - قنا محافظه - بقفط الصناعيه بالمنطقة االولى بالمرحله( 125) رقم قطعة:  الرئيسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة



 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

 فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما العربية بجمهورية المعتمدة الصناعية المناطق احدى:  النشاط ممارسه موقع

 مسبقا الهيئة موافقة

 النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار  ،  شركة   وشريكتها احمد جمال حفصه -  13

 رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة350 رقم الوزراء

  قنا - الجديدة قنا بمدية النشاط يمارس ان على التجميل ومستحضرات الطبية المستلزمات تجارة -

  موميةالع المقاوالت -

 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز حسابات بأفراد الشركة التزام مع

 خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار عن ، 485 برقم 20210104

 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما القديم الوادي

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة350

  قنا - الجديدة قنا بمدية النشاط يمارس ان على التجميل ومستحضرات الطبية المستلزمات تجارة -

  العمومية المقاوالت -

 ابراهيم ش 7:  الرئيسى المركز:  بجهة ، بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز حسابات بأفراد الشركة التزام مع

 شبة عدا فيما النائية والمنطاطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن:  النشاط ممارسة موقع قنا - سعيد عزبة - مبارك

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة

 النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار  ،  شركة   وشريكتها احمد جمال حفصه -  14

 رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 ةلسن350 رقم الوزراء

  قنا - الجديدة قنا بمدية النشاط يمارس ان على التجميل ومستحضرات الطبية المستلزمات تجارة -

  العمومية المقاوالت -

 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس   بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز حسابات بأفراد الشركة التزام مع

 خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار عن ، 485 برقم 20210104

 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما القديم الوادي

  2008 لسنة 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار ومراعاة 2007 لسنة350

  قنا - الجديدة قنا بمدية النشاط يمارس ان على التجميل ومستحضرات الطبية المستلزمات تجارة -

  العمومية المقاوالت -

 - قنا محافظة- الجديدة قنا مدينة:  بجهة ، بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز حسابات بأفراد الشركة التزام مع

 التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار  ،  شركة   وشريكتها احمد جمال حفصه -  15

 بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة افزوالحو

 . نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار عن ، 485 برقم 20210104 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 خارج األنشطة تمتع عدم مع2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون

 عزبة - مبارك ابراهيم ش 7:  الرئيسى المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة

 سيناء جزيرة شبة عدا فيما النائية والمنطاطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن:  النشاط ممارسة موقع قنا - سعيد

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم

 التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار  ،  شركة   وشريكتها احمد جمال حفصه -  16

 بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا

 كافة على صولالح الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة والحوافز

 . نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار عن ، 485 برقم 20210104 فى ،قيدت 500000.000   مالها ،رأس  

 خارج األنشطة تمتع عدم مع2017 لسنه 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون

 - قنا محافظة- الجديدة قنا مدينة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة



 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

 . الداخل من المنشأت نظافه باعمال القيام-1  ،  شركة   النظافة لخدمات وقاية -  17

 . العمومية المقاوالت-2

 العمومية التوريدات-3

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

 .نشاطها

 . الداخل من المنشأت نظافه باعمال القيام-1 عن ، 514 برقم 20210125 فى ،قيدت 100000.000   مالها ،رأس  

 . العمومية المقاوالت-2

 العمومية التوريدات-3

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

 .  قنا - قنا مركز - المحروسة: الرئيسي المركز:  بجهة ،. نشاطها

 الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية أنحاء جميع:  في النشاط ممارسة وموقع مكان كونوي

 مسبقا

 : 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه"  ،  شركة   وشريكه حبيشي محمد عبده احمد -  18

 . القديم الوادي خارج النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار-1

 : 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من انشطه"

 ( الكحولية المشروبات عدا) أنواعها بكافة والمشروبات المأكوالت لتقديم المطاعم وتشغيل وإدارة إقامة-2

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي 72 بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقله حسابات بأفراد االلتزام مع-

 برقم 20210103 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 : 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون داخل من انشطه" عن ، 481

 . القديم الوادي خارج النائية والمناطق الجديدة ةالعمراني والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار-1

 : 2017 لسنة 72 رقم االستثمار قانون خارج من انشطه"

 ( الكحولية المشروبات عدا) أنواعها بكافة والمشروبات المأكوالت لتقديم المطاعم وتشغيل وإدارة إقامة-2

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي 72 بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقله حسابات بأفراد االلتزام مع-

 موقع. قنا -قنا - الغزل مصنع ش:  الرئيسي المركز:  بجهة ، الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما الجمعوريه انحاء جميع النشاط ممارسة

 . القانون بذات  ،  شركة   وشريكه حبيشي محمد عبده احمد -  19

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد-

 . عامين يتجاوز ال زمني لجدول وفقا التنفيذية

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

 . نشاطها

 . القانون بذات عن ، 481 برقم 20210103 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد-

 . عامين يتجاوز ال يزمن لجدول وفقا التنفيذية

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

 عدا فيما الجمعوريه انحاء جميع النشاط ممارسة موقع. قنا -قنا - الغزل مصنع ش:  الرئيسي المركز:  بجهة ،. نشاطها

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه

 المشاهدة اعمال في الحر الساخن الهوائي البالون استخدام"  ،  شركة   شريكته و مكى كامل شرقاوى هيثم -  20

 . األقصر بمدينة الجو من السياحية

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

 . نشاطها

 في الحر الساخن الهوائي البالون استخدام" عن ، 513 برقم 20210125 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس  

 . األقصر بمدينة الجو من السياحية المشاهدة اعمال

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

. االقصر - االقصر مدينه النشاط ممارسة موقع االقصر - الكرنك - الهيلتون شارع: الرئيسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبة منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع



 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

 توليد محطات وصيانه تشغيل اداره او انتاج او انشاء او تصميم  ،  شركة   وشريكته محمد احمد بكرى محمد -  21

 السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع وبيعها توزيعها وشبكات مصادرها اختالف على والطاقة الكهرباء

  نشاطها لمباشره الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى

  

 تشغيل اداره او انتاج او انشاء او تصميم عن ، 504 برقم 20210119 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

 القوانين احكام مراعاة مع وبيعها توزيعها وشبكات مصادرها اختالف على والطاقة الكهرباء توليد محطات وصيانه

 المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح

 فيما الجمهورية انحاء جميع: النشاط ممارسه موقع قنا مركز - دندره كوبرى غرب - الترامسه - ابوشوك نجع: الرئيسى

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

 - افرخ- الواح صناعي اسفنج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة*   ،  شركة   وشريكيه محمد حسانى محمد محمد -  22

 القوانين أحكام مراعاة مع. متنوعة مفروشات. * وشلت واسفنج سوست مراتب والفيبر االسفنج من منتجات. *  بلوكات

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

 - افرخ- الواح صناعي اسفنج لتصنيع مصنع وتشغيل اقامة*  عن ، 497 برقم 20210113 فى ،قيدت 500000.000

 القوانين أحكام مراعاة مع. متنوعة مفروشات. * وشلت واسفنج سوست مراتب والفيبر االسفنج من منتجات. *  بلوكات

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

 المنطقة الثانية المرحلة( 9) لوحة( 9) مجموعة(  122,  121, 120) رقم قطع:  النشاط ممارسة موقع و الرنيسى

 بقفط الصناعية

 تكنولوجيا باستخدام الركاب ونقل لألفراد والجماعي البري النقل  ،  شركة(   Orbit)  البري للتقل اوربت -  23

 والبضائع للركاب البري النقل نشاط مزاوله يتم وال) المعلومات تكنولوجيا باستخدام للركاب الجماعي والنقل المعلومات

 الالزمة التراخيص واستخدام الناقلين بسجل القيد بعد اال خارجه او المصري القطر داخل النقل وخدمات والمهمات

 ( والدولي الداخلي البري النقل تنظيم جهاز من النشاط بمزاوله

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . األنشطة

 ونقل لألفراد والجماعي البري النقل عن ، 507 برقم 20210120 فى ،قيدت 25000000.000   مالها ،رأس   ويجوز

 النقل نشاط مزاوله يتم وال) المعلومات تكنولوجيا باستخدام للركاب الجماعي والنقل المعلومات تكنولوجيا باستخدام الركاب

 واستخدام الناقلين بسجل القيد بعد اال خارجه او المصري القطر داخل النقل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البري

 ( والدولي الداخلي البري النقل تنظيم جهاز من النشاط بمزاوله الالزمة التراخيص

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . األنشطة

 ممارسة موقع.  قنا- قفط - العقارية الضرائب امام المحطه ش - الثالث الدور -9 شقه:  الرئيسي المركز:  بجهة ، ويجوز

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع:  النشاط

 التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة  ،  شركة(   Orbit)  البري للتقل اوربت -  24

 تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التب او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول

 . القانون ألحكام طبقا بها تلحقها او تشتريها او فيها

 مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة عن ، 507 برقم 20210120 فى ،قيدت 25000000.000   مالها ،رأس  

 كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها قد التب او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات

 - الثالث الدور -9 شقه:  الرئيسي المركز:  بجهة ،. القانون ألحكام طبقا بها تلحقها او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز

 شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع.  قنا- قفط - العقارية الضرائب امام المحطه ش

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة

 او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربيه  ،  شركة   شريكه و محمد طه ابوبكر محمود -  25

  اللحوم او التسمين او االلبان

  اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربيه

 هاتين في ويشترط المستصلحة األراضي االستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهز استصالح

 استزراع في الحديثة الري طرى تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصه األراضي تكون ان الحالتين

 برقم 20210120 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   بها الصارد المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس

  اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربيه عن ، 506

  اللحوم او التسمين او البيض انتاج او التفريخ او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربيه



 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

 هاتين في ويشترط المستصلحة األراضي االستزراع قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهز استصالح

 استزراع في الحديثة الري طرى تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصه األراضي تكون ان الحالتين

 - ارمنت مركز - بحرى الرزيقات: الرئيسى المركز:  بجهة ، بها الصارد المناطق عدا فيما الغمر بطريق الري وليس

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيره شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع: النشاط ممارسه موقع االقصر

 رئيس وقرار 2007 لسنه 350 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار  ،  شركة   شريكه و محمد طه ابوبكر محمود -  26

  2008 لسنه 356 رقم الجمهورية

  السمكية المزارع أقامه

 لمباشره لالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 . نشاطها

 لسنه 350 رقم الوزراء مجلس رئيس قرار عن ، 506 برقم 20210120 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس  

  2008 لسنه 356 رقم الجمهورية رئيس وقرار 2007

  السمكية المزارع أقامه

 لمباشره لالزمة التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين احكام مراعاة مع

 انحاء جميع: النشاط ممارسه موقع االقصر - ارمنت مركز - بحرى الرزيقات: الرئيسى المركز:  بجهة ،. نشاطها

 مسبقا الهيئه موافقة فيلزم سيناء جزيره شبه منطقة عدا فيما الجمهورية

 . العمومية التوريدات-1  ،  شركة   والتوريدات للمقاوالت الوادي -  27

  العامة المقاوالت-2

 قابله تجعلها التي األساسية بالمرافق وتجهيزها أحدهما او والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح-3

 الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصه األراضي تكون ان ويشترط لالستزراع

 رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريقة الري وليس

 .2008 لسنة 356 ورقم الجمهورية

 1000000.000   مالها ،رأس   السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور والدواجن الحيوانات أنواع جميع تربيه-4

 . العمومية التوريدات-1 عن ، 486 برقم 20210104 فى ،قيدت

  العامة المقاوالت-2

 قابله تجعلها التي األساسية بالمرافق وتجهيزها أحدهما او والصحراوية البور األراضي واستزراع استصالح-3

 الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصه األراضي تكون ان ويشترط لالستزراع

 رئيس بقرار ورد وما 2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس قرار بها الصادر المناطق عدا فيما الغمر بطريقة الري وليس

 .2008 لسنة 356 ورقم الجمهورية

 شارع:  الرئيسي المركز:  بجهة ، السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور والدواجن الحيوانات أنواع جميع تربيه-4

 شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع - قنا -الشئون - السيد نجع مدرسة شارع من متفرع

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء حزيرة

 . البيض انتاج او التفريخ او اللحوم او التسمين او االلبان او  ،  شركة   والتوريدات للمقاوالت الوادي -  28

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . األنشطة

 تعاونها قد التي او بأعمالها شبيه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز

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

 . القانون

 او التفريخ او اللحوم او التسمين او االلبان او عن ، 486 برقم 20210104 فى ،قيدت 1000000.000   مالها ،رأس  

 . البيض انتاج

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . األنشطة

 تعاونها قد التي او بأعمالها شبيه اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز

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

:  النشاط ممارسة موقع - قنا -الشئون - السيد نجع مدرسة شارع من متفرع شارع:  الرئيسي المركز:  بجهة ،. القانون

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء حزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع



 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

 احكام مراعاة مع البالستيك واالكياس الشنط إلنتاج مصنع وتشغيل اقامه-  ،  شركة   وشريكيه بركات بدر محمد -  29

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

 مع البالستيك واالكياس الشنط إلنتاج مصنع وتشغيل اقامه- عن ، 508 برقم 20210120 فى ،قيدت 1000000.000

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

 قنا المعتمده الصناعيه المناطق حدي النشاط ممارسة موقع قنا مركز - الغربي الدير:  بجهة ،

 : ل مصنع وتشغيل إقامة"  ،  شركةCNC (Art Life   ) ماكينات لتصنيع اليف ارت مصنع -  30

 .سي ان السي ماكينات لصناعة-

 .معدنيه وغير المعدنية الخامات جميع على وخالفه بالليزر والتشكيل الحفر-

 .المصفحة األبواب لصناعة-

 هذه ممارسة االزمه التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 .األنشطة

 قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز

 طبقا وذلك بها تلحقها او وتشتريها فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في ضهاغر تحقيق على تعاونها

 . القانون ألحكام

 : ل مصنع وتشغيل إقامة" عن ، 488 برقم 20210105 فى ،قيدت 1500000.000   مالها ،رأس  

 .سي ان السي ماكينات لصناعة-

 .معدنيه وغير المعدنية الخامات جميع على وخالفه بالليزر والتشكيل الحفر-

 .المصفحة األبواب لصناعة-

 هذه ممارسة االزمه التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 .األنشطة

 قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز

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

 ممارسة موقع.  قنا - قوص مركز - االنابيب مستودع بجوار الحراجيه:  الرئيسي المركز:  بجهة ،. القانون ألحكام

 الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما العربيه مصر بجمهورية المعتمده الصناعيه المناطق احدي النشاط

 . مسبقا

 72 رقم بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الواردة األنشطة  ،  شركة   وشريكيه عبيد احمد عبيد مصطفى شركة -  31

 التنفيذية والئحته 2017 لسنه

 .التجميل ومستحضرات األدوية لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة"

 الطبية والمحاليل المعامل ومستلزمات الطبية والمستلزمات الطبية واألجهزة األدوية في والتجزئة الجملة تجارة"

 والمجتمعات بالمدن النشاط هذا يمارس أن على األطفال، وألبان الغذائية والمكمالت التجميل ومستحضرات والكيماويات

 ،رأس   موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية

 بقانون عليها المنصوص بالمجاالت الواردة األنشطة عن ، 517 برقم 20210126 فى ،قيدت 300000.000   مالها

 التنفيذية والئحته 2017 لسنه 72 رقم

 .التجميل ومستحضرات األدوية لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة"

 الطبية والمحاليل المعامل ومستلزمات الطبية والمستلزمات الطبية واألجهزة األدوية في والتجزئة الجملة تجارة"

 والمجتمعات بالمدن النشاط هذا يمارس أن على األطفال، وألبان الغذائية والمكمالت التجميل ومستحضرات والكيماويات

:  بجهة ، موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية

 .االقصر- األقصر- التلفزيون شارع من متفرع 18 حوض -( 7) رقم عقار

 ةجزير شبه منطقة عدا فيما العربية مصر بجمهورية المعتمدة الصناعية المناطق إحدى: الصناعي النشاط ممارسة موقع

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء

 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة  ،  شركة   وشريكيه عبيد احمد عبيد مصطفى شركة -  32

 .2008 لسنه 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس قرار مراعاة و2007 لسنة 350

 منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار"

 قرار مراعاة و2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه

 .2008 لسنه 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس



 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

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح"

 قرار مراعاة و2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة عن ، 517 برقم 20210126

 .2008 لسنه 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس

 منطقة عدا فيما القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار"

 قرار مراعاة و2007 لسنة 350 رقم الوزراء رئيس بقرار ورد ما مراعاة مع مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه

 .2008 لسنه 356 رقم العربية مصر جمهورية رئيس

 شارع من متفرع 18 حوض -( 7) رقم عقار:  بجهة ، قابلة تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح"

 .االقصر- األقصر- التلفزيون

 جزيرة شبه منطقة عدا فيما العربية مصر بجمهورية المعتمدة الصناعية المناطق إحدى: الصناعي النشاط ممارسة موقع

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء

 .لالستزراع  ،  شركة   وشريكيه عبيد احمد دعبي مصطفى شركة -  33

 .المستصلحة األراضي استزراع"

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

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

 2008 لسنه 356 رقم العربية مصر جمهوريه رئيس قرار ومراعاة 2007

 .اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية"

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية"

 .لالستزراع عن ، 517 برقم 20210126

 .المستصلحة األراضي استزراع"

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

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

 2008 لسنه 356 رقم العربية مصر جمهوريه رئيس قرار ومراعاة 2007

 .اللحوم أو التسمين أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات أنواع جميع تربية"

 من متفرع 18 حوض -( 7) رقم عقار:  بجهة ، السالالت إلنتاج ذلك كان سواء والطيور الدواجن أنواع جميع تربية"

 .االقصر- األقصر- التلفزيون شارع

 جزيرة شبه منطقة عدا فيما العربية مصر بجمهورية المعتمدة الصناعية المناطق إحدى: الصناعي النشاط ممارسة موقع

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو  ،  شركة   وشريكيه عبيد احمد عبيد مصطفى شركة -  34

 .السمكية المزارع اقامة"

 .الخيول تربية"

 التنفيذية والئحته 2017 لسنه 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارجة األنشطة

 والكيماويات الطبية والمحاليل المعامل ومستلزمات الطبية والمستلزمات الطبية واألجهزة األدوية وتسجيل توريد"

 .الغير لدى سبق ما كل وتصنيع األطفال وألبان الغذائية والمكمالت التجميل ومستحضرات

 .العمومية التوريدات"

 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس   بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز حسابات بإفراد الشركة التزام مع

 .اللحوم أو التسمين أو البيض إنتاج أو التفريخ أو عن ، 517 برقم 20210126

 .السمكية المزارع اقامة"

 .الخيول تربية"

 التنفيذية والئحته 2017 لسنه 72 رقم بقانون عليها المنصوص المجاالت عن الخارجة األنشطة

 والكيماويات الطبية والمحاليل المعامل ومستلزمات الطبية والمستلزمات الطبية واألجهزة األدوية وتسجيل توريد"

 .الغير لدى سبق ما كل وتصنيع األطفال وألبان الغذائية والمكمالت التجميل اتومستحضر

 .العمومية التوريدات"

 18 حوض -( 7) رقم عقار:  بجهة ، بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز حسابات بإفراد الشركة التزام مع

 .االقصر- األقصر- التلفزيون شارع من متفرع

 جزيرة شبه منطقة عدا فيما العربية مصر بجمهورية المعتمدة الصناعية المناطق إحدى: الصناعي النشاط ممارسة موقع

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء



 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

 سقط? الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار  ،  شركة   وشريكيه عبيد احمد عبيد مصطفى شركة -  35

 بالضمانات االستثمار قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع االستثمار، بقانون الواردة والحوافز ا?بالمزا التمتع في حقها

 لسنة72 رقم بقانون ها?عل المنصوص بالمجاالت الواردة األنشطة ممارسة الشركة وعلى به، الواردة والحوافز

 .المجاالت تلك عن الخارجة األنشطة قبل التنفيذية والئحته2017

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

 الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار عن ، 517 برقم 20210126 فى ،قيدت 300000.000   مالها ،رأس.  نشاطها

 قانون خارج األنشطة تمتع عدم مع االستثمار، بقانون الواردة والحوافز ا?بالمزا التمتع في حقها سقط? الشرط بهذا

 بقانون ها?عل المنصوص بالمجاالت الواردة األنشطة ممارسة الشركة وعلى به، الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار

 .المجاالت تلك عن الخارجة األنشطة قبل التنفيذية والئحته2017 لسنة72 رقم

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

 .االقصر- األقصر- التلفزيون شارع من متفرع 18 حوض -( 7) رقم عقار:  بجهة ،. نشاطها

 جزيرة شبه منطقة عدا فيما العربية مصر بجمهورية المعتمدة الصناعية المناطق إحدى: الصناعي النشاط ممارسة موقع

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء

 والمستلزمات األدوية وتوزيع تجارة -   ،  شركة   الطبيه والمستلزمات االدويه وتوزيع لتجارة االقصر الزهراء -  36

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط لسارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك. الطبية

 التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز. األنشطة

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

 األدوية وتوزيع تجارة - عن ، 484 برقم 20210103 فى ،قيدت 75000.000   مالها ،رأس.  القانون ألحكام

 الالزمة التراخيص استصدار وبشرط لسارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك. الطبية والمستلزمات

 شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز. األنشطة هذه لممارسة

 او تشتريها او فيها تندمج ان لها يجوز كما الخارج في او مصر في غرضها تحقيق على تعاونها تقد التي او بأعمالها

 موقع.  االقصر - االقصر بدران نجع - الجديد الكرنك:  الرئيسي المركز:  بجهة ،. القانون ألحكام طبقا وذلك بها تلحقها

 . مسبقا الهئية موافقة فيلزم سيناء جزير شبه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع:  النشاط ممارسة

  السائحين لنقل(  البرية)  النقل وسائل تشغيل -1(   أ)  فقرة عامة سياحة  ،  شركة   وشركاه الطيري أمين صالح -  37

 رحالت تنظيم -2( تراخيص على لها الحصول والسابق بالفعل القائمة)  السائحين لنقل البحرية النقل وسائل تشغيل -

 من بها يلحق وما وإقامة نقل من بها مايتصل وتنفيذ معينة لبرامج وفقا   خارجها أو مصر داخل فردية أو جماعية سياحية

 النقل وسائل على األماكن وحجز األمتعة نقل وتيسير السفر تذاكر صرف أو بيع -3  الجوي النقل ذلك يشمل وال خدمات

 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   السفر تذاكر وبيع صرف في الطيران شركات عن الوكالة وكذلك المختلفة

 وسائل تشغيل -  السائحين لنقل(  البرية)  النقل وسائل تشغيل -1(   أ)  فقرة عامة سياحة عن ، 483 برقم 20210101

 أو جماعية سياحية رحالت تنظيم -2( تراخيص على لها الحصول والسابق بالفعل القائمة)  السائحين لنقل البحرية النقل

 يشمل وال خدمات من بها يلحق وما وإقامة نقل من بها مايتصل وتنفيذ معينة لبرامج وفقا   خارجها أو مصر داخل فردية

 وكذلك المختلفة النقل وسائل على األماكن وحجز األمتعة نقل وتيسير السفر تذاكر صرف أو بيع -3  الجوي النقل ذلك

 فندق بجوار 11 عقار - األرضي بالدور مكتب:  بجهة ، السفر تذاكر وبيع صرف في الطيران شركات عن الوكالة

 األقصر - الكرنك - الشهاينة ش - الشهاينة لمسجد مالصق الهيلتون

  السائحين لنقل(  البرية)  النقل ئلوسا تشغيل -1(   أ)  فقرة عامة سياحة  ،  شركة   وشركاه الطيري أمين صالح -  38

 رحالت تنظيم -2( تراخيص على لها الحصول والسابق بالفعل القائمة)  السائحين لنقل البحرية النقل وسائل تشغيل -

 من بها يلحق وما وإقامة نقل من بها مايتصل وتنفيذ معينة لبرامج وفقا   خارجها أو مصر داخل فردية أو جماعية سياحية

 النقل وسائل على األماكن وحجز األمتعة نقل وتيسير السفر تذاكر صرف أو بيع -3  الجوي النقل ذلك يشمل وال خدمات

 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس   السفر تذاكر وبيع صرف في الطيران شركات عن الوكالة وكذلك المختلفة

 وسائل تشغيل -  السائحين لنقل(  البرية)  النقل وسائل تشغيل -1(   أ)  فقرة عامة سياحة عن ، 483 برقم 20210101

 أو جماعية سياحية رحالت تنظيم -2( تراخيص على لها الحصول والسابق بالفعل القائمة)  السائحين لنقل البحرية النقل

 يشمل وال خدمات من بها يلحق وما وإقامة نقل من بها مايتصل وتنفيذ معينة لبرامج وفقا   خارجها أو مصر داخل فردية

 وكذلك المختلفة النقل وسائل على األماكن وحجز األمتعة نقل وتيسير السفر تذاكر صرف أو بيع -3  الجوي النقل ذلك

 عمارة ب 5 عقار 2 الدور 10 شقة:  فرع افتتاح:  بجهة ، السفر تذاكر وبيع صرف في الطيران شركات عن الوكالة

 - الهرم - قاعود دلتا فندق أمام الرئيسي فيصل شارع النور



 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

 ألحكام وفقا  .  األخرى النقل وشركات المالحة شركات عن والوكالة  ،  شركة   وشركاه الطيري أمين صالح -  39

 الوزاري بالقرار الصادرة التنفيذية والئحته 2008 لسنة 125 رقم القانون واخرها وتعديالته 1977 لسنة 38 رقم القانون

 لكل خاص مالي ومركز مستقلة حسابات افراد مع الجوي النقل عدا فيما ماسبق كل.   29/3/2009 بتاريخ 209 رقم

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع حده على نشاط

  نشاطها لمباشرة الالزمة

 النقل وشركات المالحة شركات عن والوكالة عن ، 483 برقم 20210101 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 التنفيذية والئحته 2008 لسنة 125 رقم القانون واخرها وتعديالته 1977 لسنة 38 رقم القانون ألحكام وفقا  .  األخرى

 مستقلة حسابات افراد مع الجوي النقل عدا فيما ماسبق كل.   29/3/2009 بتاريخ 209 رقم الوزاري بالقرار الصادرة

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع حده على نشاط لكل خاص مالي ومركز

 مالصق الهيلتون فندق بجوار 11 عقار - األرضي بالدور مكتب:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 األقصر - الكرنك - الشهاينة ش - الشهاينة لمسجد

 ألحكام وفقا  .  األخرى النقل وشركات المالحة شركات عن والوكالة  ،  شركة   وشركاه الطيري أمين صالح -  40

 الوزاري بالقرار الصادرة التنفيذية والئحته 2008 لسنة 125 رقم القانون واخرها وتعديالته 1977 لسنة 38 رقم القانون

 لكل خاص مالي ومركز مستقلة حسابات افراد مع الجوي النقل عدا فيما ماسبق كل.   29/3/2009 بتاريخ 209 رقم

 التراخيص كافة على الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع حده على نشاط

  نشاطها لمباشرة الالزمة

 النقل وشركات المالحة شركات عن والوكالة عن ، 483 برقم 20210101 فى ،قيدت 2000000.000   مالها ،رأس  

 التنفيذية والئحته 2008 لسنة 125 رقم القانون واخرها وتعديالته 1977 لسنة 38 رقم القانون ألحكام وفقا  .  األخرى

 مستقلة حسابات افراد مع الجوي النقل عدا فيما ماسبق كل.   29/3/2009 بتاريخ 209 رقم الوزاري بالقرار الصادرة

 الحصول الشركة وعلى السارية والقرارات واللوائح القوانين أحكام مراعاة مع حده على نشاط لكل خاص مالي ومركز

 شارع النور عمارة ب 5 عقار 2 الدور 10 شقة:  فرع افتتاح:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخيص كافة على

 - الهرم - قاعود دلتا فندق أمام الرئيسي فيصل

   ،  شركة   والتصدير لالستيراد أصول -  41

 لسنه 7 رقم والقانون 1982 لسنه 121 رقم القانون بأحكام الشركة وتلتزم. التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد-

 الوكالة اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان في 1982 لسنه 120 رقم والقانون 1975 لسنه 118 رقم والقانون 2017

 . التجارية

 .الثابتة الفنادق وتشغل أقامه -

 ويشترط المستصلحة األراضي واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -

   الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصه األراضي تكون ان الحالتين هاتين في

. التجارية والتوكيالت والتصدير االستيراد- عن ، 511 برقم 20210124 فى ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس

 1975 لسنه 118 رقم والقانون 2017 لسنه 7 رقم والقانون 1982 لسنه 121 رقم القانون بأحكام الشركة وتلتزم

 . التجارية الوكالة اعمال وتنظيم المستوردين سجل شان في 1982 لسنه 120 رقم والقانون

 .الثابتة الفنادق وتشغل أقامه -

 ويشترط المستصلحة األراضي واستزراع لالستزراع قابله تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح -

 ، الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصه األراضي تكون ان الحالتين هاتين في

 منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع.  قنا -قنا - النهري الميناء ش:  الرئيسي المركز:  بجهة

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه

  الغمر بطريق الري وليس  ،  شركة   والتصدير لالستيراد أصول -  42

  اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت نتاجإل ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربيه -

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

 .السمكية المزارع إقامة -

 .العقاري االستثمار -

 .العمومية المقاوالت -

 .العمومية التوريدات -

 خارج والمناطق النائية والمناطق العمرانية والمجتمعات الصناعية المناطق) العمرانية المناطق وتنمية واقامة تخطيط -

 (.القديم الوادي



 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

  الغمر بطريق الري وليس عن ، 511 برقم 20210124 فى ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس   -

  اللحوم او التسمين او االلبان او السالالت إلنتاج ذلك كان سواء الحيوانات انواع جميع تربيه -

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

 .السمكية المزارع إقامة -

 .العقاري االستثمار -

 .العمومية المقاوالت -

 .العمومية التوريدات -

 خارج والمناطق النائية والمناطق العمرانية والمجتمعات الصناعية المناطق) العمرانية المناطق وتنمية واقامة تخطيط -

 (.القديم الوادي

 عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع.  قنا -قنا - النهري الميناء ش:  الرئيسي المركز:  بجهة ، -

 . مسبقا الهيئة وافقةم فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة

 .التجارية الموالت وتشغيل أقامه  ،  شركة   والتصدير لالستيراد أصول -  43

 .ترفيهيه المالهي مدن وتشغيل اقامه -

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

 .نشاطها

 .التجارية الموالت وتشغيل أقامه عن ، 511 برقم 20210124 فى ،قيدت 10000000.000   مالها ،رأس  

 .ترفيهيه المالهي مدن وتشغيل اقامه -

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

 فيما الجمهوريه انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع.  قنا -قنا - النهري الميناء ش:  الرئيسي المركز:  بجهة ،. نشاطها

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا

  العمومية التوريدات  -1  ،  شركة   Citrex Technology تكنولوجي ستريكس -  44

 . االلكترونية الكهربائية االجهزة وكذلك تلزماتهاومس(  الكمبيوتر)  االلكترونية الحاسبات وبيع توريد -2

 وبرامجها ومستلزماتها التعليمية والمعدات واالجهزة وبرامجها ومستلزماتها المعلومات نظم اجهزة وضمان توريد ـ 3

 . عليها والتدريب والشبكات

 . عليها والتدريب وبرامجها ومستلزماتها التعليمية والتدريبات المعامل ومعدات اجهزة وضمان توريد ـ 4

 . ومستلزماتها الغيار وقطع االلى والتحكم الخفيف التيار اجهزة توريد - 5

 التوريدات  -1 عن ، 482 برقم 20210103 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس   برامج وتصميم اعداد ـ 6

  العمومية

 . االلكترونية الكهربائية االجهزة وكذلك ومستلزماتها(  الكمبيوتر)  االلكترونية الحاسبات وبيع توريد -2

 وبرامجها ومستلزماتها التعليمية والمعدات واالجهزة وبرامجها ومستلزماتها المعلومات نظم اجهزة وضمان توريد ـ 3

 . عليها والتدريب والشبكات

 . عليها والتدريب امجهاوبر ومستلزماتها التعليمية والتدريبات المعامل ومعدات اجهزة وضمان توريد ـ 4

 . ومستلزماتها الغيار وقطع االلى والتحكم الخفيف التيار اجهزة توريد - 5

 ابطال شارع 213:  رقم بالعقار - االول بالدور 3 رقم شقه:  الرئيسي المركز:  بجهة ، برامج وتصميم اعداد ـ 6

 عدا فيما الجمهورية انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع.  اسوان - اسوان محافظة مبني خلف يعقوب ارض - التحرير

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه

 والتدريب والتدريبية التعليمية والبرامج المعلومات نظم  ،  شركة   Citrex Technology تكنولوجي ستريكس -  45

 . عليها

 . االلى الحاسب واجهزة االلكترونية واالجهزة التعليمية للمعدات المتنقلة الصيانة - 7

 . والمتكاملة والمتخصصة العامه المقاوالت - 8

 . المشروعات تنفيذ على واالشراف الهندسية التصميمات اعداد - 9

 بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونيه االستشارات عدا فيما) الشركة عمل مجال جميع فى االستشارات ـ 10

   مالها ،رأس   الشركات ألنشطة الماليه األوراق عن الماليه االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة

 . عليها والتدريب والتدريبية التعليمية والبرامج المعلومات نظم عن ، 482 برقم 20210103 فى ،قيدت 200000.000

 . االلى الحاسب واجهزة االلكترونية واالجهزة التعليمية للمعدات المتنقلة الصيانة - 7

 . والمتكاملة والمتخصصة العامه المقاوالت - 8



 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

 . المشروعات تنفيذ على واالشراف الهندسية التصميمات اعداد - 9

 بالتقييم المتعلقة والدراسات واالستشارات القانونيه االستشارات عدا فيما) الشركة عمل مجال جميع فى االستشارات ـ 10

 المركز:  بجهة ، الشركات ألنشطة الماليه األوراق عن الماليه االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زيادة بمناسبة

 اسوان محافظة مبني خلف يعقوب ارض - التحرير ابطال شارع 213:  رقم بالعقار - االول بالدور 3 رقم شقه:  الرئيسي

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما الجمهورية انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع.  اسوان -

 27 المادة فى عليها المنصوص االوراق مجال فى العاملة  ،  شركة   Citrex Technology تكنولوجي ستريكس -  46

 ( .االستثمار لمجاالت والترويج التسويق عدا فيما وكذلك التنفيذية والئحته المال سوق قانون من

 المصدرين سجل بشأن 1975 لسنه 118 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم. ) التجارية والتوكيالت التصدير ـ 11

 ( التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون

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

 .نشاطها

 فى عليها المنصوص االوراق مجال فى العاملة عن ، 482 برقم 20210103 فى ،قيدت 200000.000   مالها ،رأس  

 ( .االستثمار لمجاالت والترويج التسويق عدا فيما وكذلك التنفيذية والئحته المال سوق قانون من 27 المادة

 المصدرين سجل بشأن 1975 لسنه 118 رقم القانون باحكام الشركه تلتزم. ) التجارية والتوكيالت التصدير ـ 11

 ( التجاريه الوكاله اعمال تنظيم شان فى 1982 لسنه 121 رقم والقانون

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

 يعقوب ارض - التحرير ابطال شارع 213:  رقم بالعقار - االول بالدور 3 رقم شقه:  الرئيسي المركز:  بجهة ،. نشاطها

 فيلزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما الجمهورية انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع.  اسوان - اسوان محافظة مبني خلف

 . مسبقا الهيئة موافقة

 : 2017 لسنة 72 قانون انشطه"  ،  شركة   العقاري لالستثمار ام- اتش- ايه -  47

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار-1

 : ومنها الصحراوية او البور األراضي واستزراع استصالح-2

 . لالستزراع لهقاب تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح- أ

 .المستصلحة األراضي استزراع- ب

 الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصه األراضي تكون ان الحالتين في ويشترط

 . الغمر بطريق الري وليس االستزراع في

 قانون انشطه" عن ، 498 برقم 20210114 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-3

 : 2017 لسنة 72

 . القديم الوادي خارج والمناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن العقاري االستثمار-1

 : ومنها الصحراوية او البور األراضي واستزراع استصالح-2

 . لالستزراع قابله تجعلها التي األساسية بالمرافق األراضي وتجهيز استصالح- أ

 .المستصلحة األراضي استزراع- ب

 الحديثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصه األراضي تكون ان الحالتين في ويشترط

 . الغمر بطريق الري وليس االستزراع في

 للسيراميك هاشم احمد معرض اعلي - التليفزيون ش امتداد: الرئيسي المركز:  بجهة ، لتصنيع مصنع وتشغيل إقامة-3

 موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع: النشاط ممارسة موقع.  االقصر - والبورسلين

 . مسبقا الهيئة

 . الصحية األدوات ومستلزمات لوازم  ،  شركة   العقاري لالستثمار ام- اتش- ايه -  48

 : 2017 لسنة 72 قانون خارج من انشطه"

 .الصحية واألدوات سيراميك ال وتوزيع تسويق-4

 الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقله حسابات بأفراد االلتزام مع

 األنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا

 . القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج

 20210114 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس   المنصوص بالمجاالت الواردة األنشطة بممارسة الشركة تتعهد

 . الصحية األدوات ومستلزمات لوازم عن ، 498 برقم

 : 2017 لسنة 72 قانون خارج من انشطه"



 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

 .الصحية واألدوات سيراميك ال وتوزيع تسويق-4

 الشركة التزام عدم حالة وفي االستثمار بقانون الواردة لألنشطة مستقل مالي ومركز مستقله حسابات بأفراد االلتزام مع

 األنشطة تمتع عدم مع 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون الواردة والحوافز بالمزايا التمتع في حقها يسقط الشرط بهذا

 . القانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار قانون خارج

 اعلي - التليفزيون ش امتداد: الرئيسي المركز:  بجهة ، المنصوص بالمجاالت الواردة األنشطة بممارسة الشركة تتعهد

 شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء يعجم: النشاط ممارسة موقع.  االقصر - والبورسلين للسيراميك هاشم احمد معرض

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة

 وفقا التنفيذية والئحته 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها  ،  شركة   العقاري لالستثمار ام- اتش- ايه -  49

 . عامين يتجاوز ال زمني لجدول

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز

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

 .   القانون ألحكام

 2017 لسنة 72 رقم االستثمار بقانون عليها عن ، 498 برقم 20210114 فى ،قيدت 5000000.000   مالها ،رأس  

 . عامين يتجاوز ال زمني لجدول وفقا التنفيذية والئحته

 هذه لممارسة الالزمة التراخيص استصدار وبشرط السارية والقرارات واللوائح القوانين بأحكام االخالل دون وذلك

 . األنشطة

 قد التي او بأعمالها شبيهة اعماال تزاول التي وغيرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترك ان للشركة ويجوز

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

 - والبورسلين للسيراميك هاشم احمد معرض اعلي - التليفزيون ش امتداد: الرئيسي المركز:  بجهة ،.  القانون ألحكام

 . مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع: النشاط ممارسة موقع.  االقصر

 (  البطاطس)  الغذائية المواد وتعبئة النتاج مصنع وتشغيل اقامة  ،  شركة   وشريكيه بربري الضبع عبده -  50

  

 المواد وتعبئة النتاج مصنع وتشغيل اقامة عن ، 493 برقم 20210112 فى ،قيدت 3000000.000   مالها ،رأس  

 قفط--الكالحين بناحيه الصناعيه المنطقه:  بجهة ،(   البطاطس)  الغذائية

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعديالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   عنوانال  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفي 478    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بكرى محمود سيد مروه لصاحبتها واالستشارات للتدريب موده مركز -  1

 عبدالمنعم شارع-: النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210103 تاريخ

 - رياض



 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

    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد محمود جالب محمد لصاحبها)  والمعدات للتصميمات اليابانية المصرية -  2

 قنا_  الكنوز - المسنين دار ش: الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ وفي 494

 مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقة عدا فيما الجمهورية انحاء جميع:  النشاط ممارسة موقع

 وفي 495    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد طه بكر الو محمود)  لصاحبها الحيواني لالنتاج والحياه االمل -  3

 االقصر - ارمنت مركز - بحري الرزيقات:  الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210112 تاريخ

 .  مسبقا الهيئة موافقة فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقه عدا فيما الجمهوريه انحاء جميع النشاط ممارسة موقع. 

 501    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد مالك فتحي محمد)  لصاحبها والخراسانيه االسمنتيه للمنتجات سمو -  4

 - المعنا كوبري بعد سفاجا قنا طريق:  الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210117 تاريخ وفي

 فيلزم سيناء جزيرة شبه عدا فيما العربيه مصر بجمهورية المعتمده الصناعيه المناطق احدي:  النشاط ممارسة موقع.  قنا

 .  الهيئة موافقة

 تاريخ وفي 505    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد محمود ناجى بسام)  لصاحبها Luxura لتجارة الكشرا -  5

 - المنوره المدينه ش من متفرع - البدوى السيد ش: الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210119

 فيما القديم الوادى خارج والناطق النائية والمناطق الجديدة العمرانية والمجتمعات بالمدن:  النشاط ممارسه موقع االقصر

 الهئيه موافقه فيلزم سيناء جزيرة شبه منطقه عدا

 تاريخ وفي 510    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  احمد عبدالسميع محمد عزه)  لصاحبتها للطحينه الباسم مصنع -  6

 -178 رقم القطعه:  الننشاط ممارسة وموقع الرئيسي المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210124

 .  قنا قفط مركز - بقفط الصناعيه المنطقه - 4 رقم اللوحه - االولي المرحله

 516    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصرى عبدالستار عبدالجليل هاجر لصاحبها المعادن وتشكيل لتصنيع الشكلي -  7

)  رقم القطعه النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي

 - بالبغدادى الصناعيه المنطقه(  10)  بلوك(  69

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالاله عبدالناصر ايمان لصاحبتها الكهربائية االدوات وتجميع لتصنيع النور مصنع -  8

 النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   أشيرالـت وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي 515    برقم

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

 وفي 218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،( حسن قاسم محمد قاسم)  لصاحبه LED لمبات لتصنيع بيراميدز مصنع -  9

( 16)  رقم القطعة -: النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ

 قنا - حمادى نجع - بهو الصناعية المنطقة( 22)  بلوك -

 218    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسن قاسم محمد قاسم - لصاحبها الكهربائية للصناعات اميدز بير مصنع -  10

)  رقم القطعة -: النشاط ممارسة وموقع الرئيسى المركز ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210125 تاريخ وفي

 قنا - حمادى نجع - بهو الصناعية المنطقة( 22)  بلوك -( 16

 وفي 519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراوى توفيق محمد شاذلى/لصاحبه الكرتون لصناعة الراوى مصنع -  11

 - حمدى احمد الشهيد شارع ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ

 وفي 519    برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراوى توفيق محمد شاذلى/لصاحبه الكرتون لصناعة الراوى مصنع -  12

  ،:   الـتأشير وصف,  العنوان تعديل تم 20210131 تاريخ

 بمدينة الصناعية المنطقة - الصغيره الصناعات مجمع - 55 رقم الوحده النشاط ممارسة موقع

 

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد محمود جالب محمد لصاحبها)  والمعدات للتصميمات اليابانية المصرية -  1

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ وفي 494



 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

 وفي 495   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد طه بكر الو محمود)  لصاحبها الحيواني لالنتاج والحياه االمل -  2

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210112 تاريخ

 501   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد مالك فتحي محمد)  لصاحبها والخراسانيه االسمنتيه للمنتجات سمو -  3

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210117 تاريخ وفي

 تاريخ وفي 505   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  محمد محمود ناجى بسام)  لصاحبها Luxura لتجارة الكشرا -  4

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210119

 تاريخ وفي 510   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ،(  احمد عبدالسميع محمد عزه)  لصاحبتها للطحينه الباسم مصنع -  5

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210124

 قيده سبق  ، فرد تاجر ، حسين عبدالاله عبدالناصر ايمان لصاحبتها الكهربائية االدوات وتجميع لتصنيع النور مصنع -  6

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي 515   برقم

 516   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، بصرى عبدالستار عبدالجليل هاجر لصاحبها المعادن وتشكيل لتصنيع الشكلي -  7

 خاص: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210125 تاريخ وفي

 وفي 519   برقم قيده سبق  ، فرد تاجر ، الراوى توفيق محمد شاذلى/لصاحبه الكرتون لصناعة الراوى مصنع -  8

 استثمار: التأشير وصف,  الشركة نوع تعديل تم20210131 تاريخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   القانوني الكيان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  


