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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبده حسن اشرؾ لصاحبها الكٌماوٌه والصناعات للدهانات فٌرنو -  1

 : 72 الئحة داخل االنشطة عن 11191 برلم 21211312 فى لٌد ،

 والسفن السٌارات وبوٌات والدٌكورٌه االنشائٌه البوبات وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة

 التصدٌر:  72 الئحة خارج االنشطة -

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

2117 

 - 47 رلم المطعه:  بجهة ،. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الجدٌده الصالحٌه -  الثانٌه الصناعٌه المنطمه - صؽٌره صناعات

 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبده حسن شرؾا لصاحبها الكٌماوٌه والصناعات للدهانات فٌرنو -  2

 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على عن 11191 برلم 21211312 فى لٌد ،

 والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة

 - صؽٌره صناعات - 47 رلم المطعه:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص علً الحصول المنشؤة وعلى السارٌة

 الجدٌده الصالحٌه -  الثانٌه الصناعٌه المنطمه

 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلٌل ابراهٌم الدسولً ابراهٌم امٌنة لصاحبتها والتجارة للهندسة مصر -  3

 واللوائح الموانٌٌن احكام مراعاه مع.المصانع لمستلزمات والتجزئة الجملة تجارة عن 11365 برلم 21211328 فى لٌد ،

 -5 رلم لطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول المنشؤه وعلً السارٌة والمرارات

 48 مجاورة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر عبدالحمٌد العنٌن ابو عبدالحمٌد بهالصاح Gogreen جرٌن جو -  4

 بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح 72 داخل االنشطة عن 11199 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111

 األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط المستصلحه االراضً استزراع - لالستزراع لابله تجعلها التً االساسٌه

 الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن ، واالستزراع االستصالح ألؼراض مخصصة

  العمومٌة التورٌدات - التصدٌر:  72 الئحة خارج االنشطة -

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 الرئٌسً المدٌنه مركز- تاون الدوان مول B31 الوحده:  بجهة ، فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالمادر عبدالحمٌد العنٌن ابو عبدالحمٌد لصاحبها Gogreen جرٌن جو -  5

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع عن 11199 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111

2117 

 الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة

 الرئٌسً المدٌنه مركز- تاون الدوان مول B31 الوحده:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا محمود سٌد لبنى لصاحبتها ىالمنزل االثاث لتصنٌع هوم بٌوتً -  6

 ظهر - متعدده كثافات صناعً اسفنج) لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة .1 عن 11219 برلم 21211317 فى لٌد

 وتشؽٌل الامة. 2( للتؽلٌؾ ناشؾ/  طري pvc روالت - وبسوست عادٌه استفنج مراتب - االسفنج من كرسً ولاعدة

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  ومستلزماتها انواعها بكافة والبوٌات الدهانات لتصنٌع مصنع

 6 الجنوبٌة المنطمة - 161 رلم المطعة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول المنشؤة وعلً

 (2م13428016) بمساحة - 2م ملٌون

 لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا اسماعٌل لرنً اٌمن لصاحبها العماري لالستثمار السهام -  7

 والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار عن 11289 برلم 21211316 فى

  المدٌم الوادي خارج

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح نٌنالموا أحكام مراعاة مع. 

 4 رلم المجاورة -1 رلم الحً -95 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة            
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  واصؾ ساوٌرس عزٌز عزمً لصاحبها Alpha Furniture فورنٌتشر الفا -  8

 مراعاة مع الخشبٌة المنتجات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11315 برلم 21211321 فى لٌد ، 1111110111

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام

 الصؽٌرة المجمعات - ب مجمع - 71 رلم المطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 - والمتوسطة

 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبٌد صالح رشدي سمٌر لصاحبها Metal Teck تن مٌتل -  9

 الموانٌن أحكام مراعاة مع االنتاج خطوط وتجمٌع المعادن لتشؽٌل مصنع وتشؽٌل الامة عن 11218 برلم 21211314

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 بالمجمعات - ج مجمع - 3 رلم الصناعٌة الورشة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 - الجنوبٌة بالمنطمة والمتوسطة الصؽٌرة

 ، فرد تاجر ،  طربٌة سلٌمان جمٌل لصاحبها Part Two Foods المطاعم وادارة الؽذائٌة للمواد فودز تو بارت -  11

 بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 11226 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس

 :التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم

 الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم ان علً(  الؽذائٌة للمواد)   والتجزئة الجملة تجارة

  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة والمناطك

 وادارة وتشؽٌل الامة -: التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 الثانً الدور - 3 رلم الوحدة:  بجهة ، وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافتٌرٌات المطاعم

 - خمٌس فرٌد دمحم مدرسة بجوار - 66 رلم مجاورة - 169 رلم عمارة -

 ، فرد تاجر ،  طربٌة سلٌمان جمٌل لصاحبها Part Two Foods المطاعم وادارة الؽذائٌة للمواد فودز تو بارت -  11

 اوي والتٌن الماكوالت انواع جمٌع عن 11226 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

2117 

 الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج ألنشطةا تمتع عدم

 - 3 رلم الوحدة:  بجهة ، الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 - خمٌس فرٌد دمحم مدرسة بجوار - 66 رلم مجاورة - 169 رلم عمارة - الثانً الدور

 ، فرد تاجر ،  طربٌة سلٌمان جمٌل لصاحبها Part Two Foods المطاعم وادارة الؽذائٌة للمواد فودز تو بارت -  12

 الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن عن 11226 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 بجوار - 66 رلم مجاورة - 169 رلم عمارة - الثانً الدور - 3 رلم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 - خمٌس فرٌد دمحم مدرسة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم مصطفً دمحم لصاحبها الطبٌة المستلزمات لصناعة ار اي جولدن -  13

 والمستلزمات الطبٌه المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11238 برلم 21211319 فى لٌد ، 3111110111

 - طبٌة مفارش - شوز اوفر - هٌد اوفر - طبً جاون - كمامه)  واشكالها انواعها بجمٌع معممة والؽٌر المعممة الطبٌة

 - نٌالتون لسطرة - بول جمع لسطرة - للب لسطرة - سرنجات - اذن سالكة - ضاؼط رباط - ربالست - شاش - لطن

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع(  محلول علب - اكسجٌن ماسن

 - 6أ ؼرب جنوب الصناعٌة المنطمة - 174 رلم لطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدرٌه دمحم عبدربه امٌرة لصاحبتها الحدٌثة والهندسٌة الكهربائٌة للصناعات رإٌة -  14

 واللوحات الكهربائٌة االدوات)  لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11317 برلم 21211321 فى لٌد ، 5111110111

 من وترابٌزات كراسً -  وبوتجازات وشوٌات مراوح شبن - وتجمٌعه النجؾ - وخرطوم بالستٌكٌة وعلب الكهربائٌة

 أحكام مراعاة مع(  والمعدنٌة الحدٌدٌة التمطٌع االت - وتجمٌعها الكهربائٌة المفاتٌح - معدنٌة ساللم - المعدنٌة الخامات

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 -(  ج)  مجمع - 2 مرحلة - 43 رلم الصناعٌة الورشة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما - الجنوبٌة بالمنطمة والمتوسطة الصؽٌرة الصناعٌة بالمجمعات

 مسبما
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي محمود سعد هبه لصاحبها الجاهزة المالبس لتجارة الدبدوبه -  15

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. الجاهزة للمالبس والتجزئة الجملة تجارة عن 11374 برلم 21211329 فى

 بجوار -5 رلم محل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 المدٌم االهلً البنن مجمع -صٌدناوي/  ش-الدمشمً مطعم

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  رمضان حجازي دمحم عبدالؽنً لصاحبها Mid steel الهندسٌه للصناعات استٌل مٌد -  16

 واالستانلس والحدٌد المعادن لتشكٌل مصنع وتشؽٌل الامة عن 11196 برلم 21211313 فى لٌد ، 1111110111

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع الجلفنه واعمال

 السالم لرٌه- حسنحجازي ملن منزل- االول الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

 ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ندا دمحم عبدالعظٌم دمحم منال لصاحبها الجاهزة للمالبس فاشون السمر -  17

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع الجاهزة للمالبس والتجزئة الجملة تجارة عن 11234 برلم 21211318 فى لٌد

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات

 2 محل - االرضً الدور - 31 رلم لطعة - 7 مجاورة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

- 

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً المجد ابو فكري جاد لصاحبها للجلود المجد -  18

 -72 ق خارج انشطة. واشكالها انواعها بمختلؾ الجلود لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11231 برلم 21211318

 للنشاط حدة علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مستملة حسابات افراد المنشؤه وعلً النٌنة االجلود انواع جمٌع تورٌد

 بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حالة وفً 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد

 وعلً السارٌة  والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز

 الروبٌكً - الجلود مدٌنة k53-k55 عنبر:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  شرؾ سعد دمحم سعٌد اشرؾ سعٌد لصاحبها والبالستٌكٌة الكٌماوٌة للصناعات كٌم اٌه اس -  19

 - والبالستٌكٌة الكٌماوٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11261 برلم 21211311 فى لٌد ، 511110111  ،

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع والبالستٌكٌة الكٌماوٌة للمواد والتجزئة الجملة تجارة

 والمتوسطة الصؽٌرة بالمجمعات - ج 115 رلم المطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 الجنوبٌة بالمنطمة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا نصر عبدالعزٌز سامً محمود لصاحبها االلمشة لصناعة الحضارة مصر -  21

 الموانٌن أحكام مراعاة مع االلمشة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11281 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 - 26 مجاورة - 212 المطعة -  االرضً الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم محمود دمحم محمود لصاحبها الجاهزة المالبس لتجارة االٌطالً -  21

 ممارسة تتم أن على  الجاهزة والتجزئةللمالبس الجملة تجارة عن 11282 برلم 21211315 فى لٌد ، 211110111

 الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع فمط رمضان من العاشر مدٌنة داخل النشاط

 24 رلم المجاورة -25 رلم المطعة -4 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطه لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل عبدهللا عبداللطٌؾ معتز لصاحبها الؽذائٌة للصناعات فودز الروضه -  22

 بالسكر مؽطاه شٌكوالته حبات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11382 برلم 21211329 فى لٌد ، 1111110111

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع الكوال بطعم جٌلٌة وحلوي

 الجمركٌة جنوب الصناعٌة المنطمة - 8 رلم المطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 - 6أ امتداد

 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مصطفً عبدالمنعم مصطفً لصاحبها mk الؽذائٌة المواد لتجارة كً ام -  23

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  الؽذائٌة للمواد والتجزئة الجملة تجارة عن 11337 برلم 21211323 فى لٌد ،

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات

 الخطاب بن عمر ش-4 رلم محل -5 عمار -االرضً الدور:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 2111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حموده علً شعٌشع ابو صالح دمحم لصاحبها المعدنٌة للصناعات ابداع -  24

  المعدنٌة للصناعات مصنع وتشؽٌل إلامة عن 11185 برلم 21211311 فى لٌد ،

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 فدان 111 منطمة -59 المطعة:  بجهة ،. نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم احمد ٌوسؾ احمد البال لصاحبتها المناره -  25

 واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء عن 11229 برلم

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. وتطوٌرها

 االردنٌة-العالمً المركز مول -311 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صادق اسماعٌل دمحم اسماعٌل لصاحبها الؽذائٌة للصناعات العارؾ -  26

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة عن 11248 برلم 21211319 فى لٌد

-a4 ارلام المطعتٌن:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات

a5  الصناعٌة المنطمة b2 

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازي عبدالرحمن عبدهللا اسامه لصاحبها ومستلزماته المحمول لتجارة سبورت اي -  27

  ومستلزماته للمحمول والتجزئة الجملة تجارة عن 11284 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

2117 

 الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 46 لطعة -1 محل -5 مجاورة:  بجهة ، لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حجازي عبدالرحمن بدهللاع اسامه لصاحبها ومستلزماته المحمول لتجارة سبورت اي -  28

 الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط عن 11284 برلم 21211315 فى لٌد ، 111110111

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 46 لطعة -1 محل -5 مجاورة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل دمحم عبدالمعطً حلمً احمد لصاحبها SENSA الهندسٌة للحول سٌنسا -  29

 لخطوط الالزمة والمعدات االالت لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11378 برلم 21211329 فى لٌد ، 5111110111

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع االنتاج

 - الصناعٌة المنطمة - 85 رلم بالمطعة - االرضً الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما - الجمركٌة جنوب - 6أ امتداد

 ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهري عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم لصاحبها العماري لالستثمار النخبة -  31

 النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار عن 11328 برلم 21211322 فى لٌد

 حسابات إفراد المنشاة على - مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً  2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً ومركز مالٌة

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 الدور -3 رلم الوحدة:  بجهة ،. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 االردنٌة-عبدالممصود عمارات -4 رلم عمارة -االول

 ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جوهري عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم لصاحبها العماري لالستثمار النخبة -  31

 الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع عن 11328 برلم 21211322 فى لٌد

 عمارات -4 رلم عمارة -االول الدور -3 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على

 االردنٌة-عبدالممصود

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جالل علً حسن حسٌن  لصاحبها للبالستٌن الدولٌة العربٌة -  32

 الموانٌن أحكام مراعاة مع انواعها بكافة بالستٌكٌة منتجات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11329 برلم 21211323

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 بالمجمعات - ج مجمع - 73 رلم الصناعٌة الورشة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة زمةالال التراخٌص كافة على الحصول

 - الجنوبٌة بالمنطمة والمتوسطة الصؽٌرة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  جرجس فرج فوزي مجدي لصاحبها الكهربائٌة االدوات وتجمٌع لتصنٌع النٌل -  33

 الكهربائٌة االدوات وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11291 برلم 21211316 فى لٌد ، 1111110111

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع( ولدراتها انواعها بكافة اللٌد لمبات -اللٌد اسبوتات-اللٌد كشاؾ)

  المنشاة وعلى

 6أ ؼرب جنوب -444 رلم المطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الطٌب عبدالرحمن اسماعٌل صبحً لصاحبها الجاهزة المالبس لصناعة االمل -  34

 مراعاة مع الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11298 برلم 21211317 فى لٌد ، 1111110111

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام

 - 6أ ؼرب جنوب الصناعٌة بالمنطمة - 58 رلم لطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد ابراهٌم السٌد عالء الزهراء لصاحبتها الطبٌة للمستلزمات االسٌل -  35

 مراعاة مع الطبٌة المستلزمات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11216 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام

 - االردنٌة - الصباحً مول - 17 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 عن 11221 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم عبدالباسط احسان -  36

 مهارات وتنمٌه تدرٌب مراكز وادارة انشاء - االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات ادخال  72 ق داخل االنشطة

 بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد المنشؤه التزام مع ،- الموهبٌن ورعاٌه االطفال ولدرات

 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة وفى ، االستثمار

  المانون بذات والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم مع ، 2117 لسنة

 - ابراهٌم دمحم عثمان السٌد ملن منزل - المإانسه ش-االرضً بالدور شمة:  بجهة ، الموانٌن باحكام اخالل دون وذلن 

 عن 11221 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم عبدالباسط احسان -  37

 .  االنشطه هذا لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح

 أو  باعمالها شبٌها أعماال تزوال التى وؼٌرها الشركات مع الوجوة من وجة بؤي تشترن أن للمنشؤه وٌجوز 

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التى

 - ابراهٌم دمحم عثمان السٌد ملن منزل - المإانسه ش-االرضً بالدور شمة:  بجهة ،.  المانون الحكام وذلن

 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سلٌمان دٌاب اسماء لصاحبها االخشاب وتجارة لتصنٌع اوراسكوو -  38

 : 72 ق داخل االنشطة عن 11376 برلم 21211329 فى لٌد ،

 لالخشاب والتجزئة الجملة تجارة - االخشاب لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة

  العمومٌة التورٌدات:  72 ق خارج االنشطة -

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

2117 

:  بجهة ، ممارسة المنشؤة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 - C4 الصناعٌة المنطمة - IVE رلم المطعة

 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سلٌمان دٌاب اسماء لصاحبها االخشاب وتجارة لتصنٌع اوراسكوو -  39

 والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 11376 برلم 21211329 فى لٌد ،

 المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 - C4 الصناعٌة المنطمة - IVE رلم المطعة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا اسحك حنا عماد لصاحبها E Furniture فورنٌتشر اي -  41

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع الخشبٌة لمنتجاتا لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11314 برلم 21211321

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات

 الصؽٌرة المجمعات - ب مجمع - 66 رلم المطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 - والمتوسطة

 لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  فراج فهمً حسٌن محمود نهال لصاحبتها البناء لمستلزمات الكو -  41

 البناء مواد لمستلزمات والتجزئه الجملة تجاره عن 11211 برلم 21211313 فى

 فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة تتم أن على

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.    مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

 الردنٌه- الجمله اسواق- 3 رلم المحل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤه

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، دفر تاجر ،  العزازي محمود عزازي خالد لصاحبها الطبٌة لالجهزة فٌجن -  42

 المجاالت عن الخارج النشاط - الطبٌة االجهزة وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11227 برلم 21211317

 علٌها المنصوص المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانزن علٌها المنصوص



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.    والعملٌة الطبٌة االجهزة وتجدٌد صٌانة- 2117 لسنة 72 رلم بمانزن

  المنشاة وعلى السارٌة

 حلمً احمد مساكن -34 رلم عمارة -4 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 11237 برلم 21211319 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً اسماعٌل عجمً محمود -  43

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.بالستٌن من عبوات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن

 811 ال الصناعٌة المنطمة -111 رلم المطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على لحصول ا المنشاة

 فدان

 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الممحاوى على اسماعٌل على لصاحبها المتحدة العربٌة -  44

,  جوانات)  الكاوتشون لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة  72 المانون داخل أنشطة عن 11384 برلم 21211331

 مصنع وتشؽٌل إلامة - المالبس ومنشر لؤللومٌتال بالستٌن واكسسوارات للعبوات بالستٌن اؼطٌة وتصنٌع(  بروفٌالت

 خامات تجارة 72 المانون خارج أنشطة وؼٌرها ستٌل واالستانلس والنحاس واأللومنٌوم الحدٌد من المعادن لتشكٌل

 مالً مركزو مستملة حسابات بإفراد االلتزام مع لانونا به مسموح هو فٌما التصدٌر و االستٌراد  - المطاط و البالستٌن

 محدده -4 رلم المبلً الزمام خارج-بلبٌس طرٌك السالم بناحٌة مصنع:  بجهة ، االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة مستمل

 27 رلم المطعة فً

 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الممحاوى على اسماعٌل على لصاحبها المتحدة العربٌة -  45

,  جوانات)  الكاوتشون لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة  72 المانون داخل أنشطة عن 11384 برلم 21211331

 مصنع وتشؽٌل إلامة - المالبس ومنشر لؤللومٌتال بالستٌن واكسسوارات للعبوات بالستٌن اؼطٌة وتصنٌع(  بروفٌالت

 خامات تجارة 72 المانون خارج أنشطة وؼٌرها ستٌل واالستانلس والنحاس واأللومنٌوم الحدٌد من المعادن لتشكٌل

 مالً ومركز مستملة حسابات بإفراد االلتزام مع لانونا به مسموح هو فٌما التصدٌر و االستٌراد  - المطاط و البالستٌن

 صؽٌرة صناعات-فدان 25 الصناعٌة بالمنطمة -118 رلم لطعة:  بجهة ، االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة مستمل

 م 311 بمساحة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مؽاري دمحم عبدهللا خلٌل كمال لصاحبها العامة والمماوالت البترولٌة للخدمات الرحمة -  46

 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط - عن 11183 برلم 21211311 فى لٌد ، 2111110111

   -: التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة

 : وتشمل واالستكشاؾ الحفر لعملٌات المساندة ترولٌةالب الخدمات-

 . البترولى باالستكشاؾ المتعلمة الخدمات( أ)

 . وتنشٌطها البترول ابار صٌانة( ب)

 . البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة( ت)

 . البترول الؼراض الالزمة العمٌمة ؼٌر واالبار المٌاه ابار حفر( ث)

 . والصٌانة الحفر العمال المكملة المدنٌة االعمال( ج)

 . الترسٌبات من االسطح معالجة( ح)

 - 2 سٌنكو مول - 9 رلم الوحدة:  بجهة ، بانزال المتعلمة الخدمات( خ)

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مؽاري دمحم عبدهللا خلٌل كمال لصاحبها العامة والمماوالت البترولٌة للخدمات الرحمة -  47

 . االنتاج وأنابٌب التؽلٌؾ مواسٌر عن 11183 برلم 21211311 فى لٌد ، 2111110111

 : التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالات عن الخارج النشاط -

 . العامة المماوالت-

 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على العمومٌة التورٌدات-

 بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة فً و 2117 لسنة 72

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار

 - 2 سٌنكو مول - 9 رلم الوحدة:  بجهة ، الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مؽاري دمحم عبدهللا خلٌل كمال لصاحبها العامة والمماوالت البترولٌة للخدمات الرحمة -  48

 بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على. المانون بذات عن 11183 برلم 21211311 فى لٌد ، 2111110111

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 - 2 سٌنكو مول - 9 رلم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالداٌم دمحم محمود مصطفً لصاحبها الطبٌة للمستلزمات الفجر -  49

 الموانٌن أحكام مراعاة مع الطبٌة المستلزمات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11211 برلم 21211314 فى لٌد

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 - عبدالممصود مجمع - 3 رلم عمارة - 6 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 عن 11231 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحلٌم حسٌن علً سناء -  51

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع  والفاكهة الخضروات لتبرٌد ثالجة وتشؽٌل الامة

 - 16 المجاورة - 823 رلم المطعة - 1 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد محمود عبدالمعبود لصاحبها الجاهزة للمالبس االوربٌة -  51

 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على عن 11369 برلم 21211328 فى لٌد

 والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة

 - سٌلز هاي بجوار - 4 الصفا مول - علوي االول الدور -113 رلم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 - االردنٌة

 ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود احمد محمود عبدالمعبود لصاحبها الجاهزة للمالبس االوربٌة -  52

 : التنفٌذٌه والئحته 72 لانون داخل االنشطة عن 11369 برلم 21211328 فى لٌد

 الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة

  العمومٌة التورٌدات:  التنفٌذٌه والئحته 72 لانون خارج االنشطة -

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

2117 

 الدور -113 رلم الوحدة:  بجهة ،. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 - االردنٌة - سٌلز هاي بجوار - 4 الصفا مول - علوي االول

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي ابراهٌم دمحم احمد سعٌد لصاحبها والمماوالت للتجارة السعودٌة المصرٌة -  53

 : 72 ق داخل االنشطة عن 11331 برلم 21211323 فى لٌد ، 1111110111

  البناء لمواد والتجزئة الجملة تجارة

  العمومٌة والتورٌدات العامة المماوالت:  72 ق خارج االنشطة -

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

2117 

 ، النشاط ممارسة المنشؤة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 - االردنٌة - الصباح مول - 1 عمارة - 1 شمة:  بجهة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بدوي ابراهٌم دمحم احمد سعٌد لصاحبها والمماوالت للتجارة السعودٌة المصرٌة -  54

 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد عن 11331 برلم 21211323 فى لٌد ، 1111110111

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة

 - االردنٌة - الصباح مول - 1 عمارة - 1 شمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حنا اسحاق حنا عماد لصاحبها E - CARPHER االخشاب لصتنٌع اي كرفٌش -  55

 أحكام مراعاة مع االخشاب لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11232 برلم 21211318 فى لٌد ، 1111110111

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 بمشروع - ب بمجمع - 66 رلم الصناعٌة الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 - والمتوسطة الصؽٌرة الصناعٌة المجمعات

 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل عبدالحلٌم شولً مصطفً لصاحبها شوب كمبٌوتر ماي -  56

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول عن 11299 برلم 21211317

 - االردنٌة - المدٌنة مركز - االردنٌة ابراج - د مرحلة - 15 رلم محل:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل عبدالحلٌم شولً مصطفً لصاحبها شوب كمبٌوتر ماي -  57

 الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 11299 برلم 21211317

 :التنفٌذٌه

 والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم ان علً(  ؼٌارها ولطع اآللً الحاسب الجهزة)  والتجزئة الجملة تجارة

   مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة

 الحاسب اجهزة صٌانة -: التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 اآللً

 مركز - االردنٌة ابراج - د مرحلة - 15 رلم محل:  بجهة ، مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 - االردنٌة - المدٌنة

 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامل عبدالحلٌم شولً مصطفً لصاحبها شوب كمبٌوتر ماي -  58

 بهذا المنشؤة التزام عدم حالة فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط عن 11299 برلم 21211317

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط

 الوارد النشاط ممارسة نشؤةالم على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 - االردنٌة ابراج - د مرحلة - 15 رلم محل:  بجهة ، المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة

 - االردنٌة - المدٌنة مركز

 ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم سٌد صالح دمحم لصاحبها GMZ الصناعٌة المناطك الدارة كٌان -  59

 اشناء - الصناعٌة للمنطمة الخاجٌة االساسٌة البنٌة ومصادر االساسٌة البنٌة انشاإ عن 11319 برلم 21211321 فى لٌد

 بداخلها والمنشات المرافك وصٌانة الصناعٌة المنطمة ادارة - للمشروعات جاهزة تمدم الصناعٌة بالمنطمة مصانع مبانً

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - 62 المجاورة - 9 رلم عمارة - 4 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 11228 برلم 21211317 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السنباوي اسماعٌل دمحم زتع احمد -  61

 العمرانٌة والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم ان علً(  السٌارات ؼٌار لمطع)   والتجزئة الجملة تجارة عن

  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة والمناطك الجدٌدة

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 المجاورة -(  مركزسٌنا)  23 رلم المطعة - 8 رلم محل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

12 - 

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نعمان احمد نعمان ربٌع لصاحبها الجلود لتصنٌع النعمان -  61

 الموانٌن احكام مراعاه مع ،  انواعها بكافة الجلود ودباؼة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11276 برلم 21211314

 نموذج عنبر:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول المنشاه وعلً السارٌة والمرارات واللوائح

 F13 -الروبٌكً الجلود مدٌنة  - 3/2

 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمان احمد صالح دمحم عبدالحمٌد  لصاحبها للتجارة اٌر بلو -  62

 مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم عن 11283 برلم 21211315

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام

 - 14 عمار - 3 االردنٌة اسواق - 14 رلم:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السمان احمد صالح دمحم عبدالحمٌد  لصاحبها للتجارة اٌر بلو -  63

  العمومٌة التورٌدات:  72 ق خارج انشطة نٌوماتٌن ؼٌار لمطع والتجزئة الجملة تجارة عن 11283 برلم 21211315

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

2117 

 الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 - 14 عمار - 3 االردنٌة اسواق - 14 رلم:  بجهة ، بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 ، فرد تاجر ،  عٌسً دمحم عبدالمادر الشحات دمحم عبدالعال لصاحبها والمفروشات الجاهزة للمالبس الحجاز نجمه -  64

 المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة عن 11368 برلم 21211328 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس

 الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 صٌدلٌة بجوار - النور بوروا ش - ٌوسؾ ٌوسؾ فإاد ملن عمار - ارضً دور:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 الصبروت

 ، فرد تاجر ،  عٌسً دمحم عبدالمادر الشحات دمحم عبدالعال لصاحبها والمفروشات الجاهزة للمالبس الحجاز نجمه -  65

 الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11368 برلم 21211328 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس

 والمفروشات

 والمفروشات الجاهزة المالبس تجارة:  التنفٌذٌه والئحته 72 لانون خارج االنشطة -

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

2117 

 ارضً دور:  بجهة ، المنشؤة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الصبروت صٌدلٌة بجوار - النور وابور ش - ٌوسؾ ٌوسؾ فإاد ملن عمار -

 لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود حسٌن سعد ولٌد دمحم لصاحبها الؽذائٌة للمكمالت مٌرج -  66

 الؽذائٌة والمكمالت الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11361 برلم 21211325 فى

  ةالمنشا وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع الخاصة واالؼذاٌة

 المنطمة - 12 رلم المطعة - علوي والثانً االول الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 A6 الجمركٌة جنوب الصناعٌة

     لصاحبها   الزٌوت و الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و لتعبئة بداٌة -  67

 الامة عن 11243 برلم 21211319 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  نبهان على اٌمن احمد مرٌهان

 .الزٌوت و الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و لتعبئة مصنع وتشؽٌل

  

              

              

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع              

 الطحاوٌة -بركات بساتٌن بناحٌة-عطٌه هللا رزق ؼالً جورجً ملن:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن السٌد احمد لصاحبها AITHADPLAST الصحٌه االدوات لتجارة بلست االتحاد -  68

 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 11191 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ،

 :التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة

 ( الصحٌه لالدوات) والتجزئة الجملة تجارة

 االدوات وتوزٌع تورٌد -: التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 الصحٌه

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد ألمنشؤه على

:  بجهة ، رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

 الجدٌدة الصالحٌه- 12 رلم المجاورة سوق 1 رلم الوحدة

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم حسن السٌد احمد لصاحبها AITHADPLAST الصحٌه االدوات لتجارة بلست االتحاد -  69

 2117 لسنة 72 عن 11191 برلم 21211312 فى لٌد ، 111110111  ،

 الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة

 الجدٌدة الصالحٌه- 12 رلم المجاورة سوق 1 رلم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلً ابوالعال الشاذلً عبٌر لصاحبتها العمومٌة والتورٌدات والتجزئة الجملة لتجارة درٌم -  71

 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 11219 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله

 :التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72

 العمرانٌة والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم ان علً(  الجاهزة والمالبس لاللمشة)  والتجزئة الجملة تجارة

  الجدٌدة

  العمومٌة التورٌدات -: التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 - 5 المجاورة - 47 رلم عمارة - 2 رلم الوحدة:  بجهة ، الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

 رأس ، فرد تاجر ،  الشاذلً ابوالعال الشاذلً عبٌر لصاحبتها العمومٌة والتورٌدات والتجزئة الجملة لتجارة درٌم -  71

 بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط عن 11219 برلم 21211314 فى لٌد ، 511110111  ، ماله

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار

 الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة

 - 5 المجاورة - 47 رلم عمارة - 2 رلم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 عن 11214 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده عزت عصام سلوي -  72

 : 72 الئحة داخل االنشطة

 ادارة او الامة - وتوصٌالتها والتنمٌة الصناعً الصرؾ او الصحً الصرؾ محطات وصٌانة وادارة وتشؽٌل الامة

 لالستصالح المخصصة لالراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاة طلمبات محطات وصٌانة وتشؽٌل

 واالستزراع

 العامة المماوالت:  72 الئحة خارج االنشطة -

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 - 59 عمارة - 15 رلم الوحدة:  بجهة ، الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

 - العاشر الحً جنوب

 عن 11214 برلم 21211314 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبده عزت عصام سلوي -  73

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة

 الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة

 - العاشر الحً جنوب - 59 عمارة - 15 رلم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم دمحم محمود خالد لصاحبها ماركت الرحمن عباد -  74

 والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع الؽذائٌة للمواد والتجزئة الجملة تجارة عن 11233 برلم 21211318

  المنشاة وعلى السارٌة

 - 41 مجاورة - االرضً الدور - 4 رلم المطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسؾ لبٌب نسٌم مالن لصاحبها االخشاب لتصنٌع النهٌسً -  75

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع الخشبٌة المنتجات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن 11362 برلم 21211325

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات

 فً للصناعات الند جرٌن مجمع - 516 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 A2 و A1 بٌن المحصورة المنطمة

 m.z textiles and ready الزعفرانً دمحم عبدالحمٌد عبدهللا ماهر لصاحبها الجاهزة والمالبس للمنسوجات زد أم -  76

made clothes  ، وتشؽٌل الامة عن 11394 برلم 21211331 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر 

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع  الجاهزة والمالبس والنسٌج والؽزل المنسوجات لتصنٌع مصنع

  المنشاة وعلى

( ب) مجمع -2 مرحلة -6 رلم الصناعٌة الورشة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 الجنوبٌة بالمنطمة والمتوسطة الصؽٌرة الصناعات المجمعات

 الامة عن 11311 برلم 21211317 فى لٌد ، 3111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم السٌد ولٌد -  77

 انواع كافة - والمالبس والنسٌج الؽزل - الكمٌائٌة المواد - الؽذائٌة المواد - البالستٌكٌة النتجات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل

 - والورق الكرتون - وااللكترونٌة الهندسٌة والصناعات والورش المعادن وتشؽٌل وتشكٌل - البناء مواد - االعالؾ

 والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع البالستٌكٌة واالكٌاس والبرانٌن الكراسً - والمنزلٌة الكهربائٌة االجهزة

  المنشاة وعلى السارٌة

 - الخامسة المجاورة - 72 عمارة - 212 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فى لٌد ، 2511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  همام رضا دمحم احمد لصاحبها للتجارة سٌرفٌس باور -  78

 المدن داخل النشاط ممارسة تتم أن على(  المصانع لمستلزمات)  والتجزئة الجملة تجارة عن 11344 برلم 21211324

:  بجهة ، مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات

 37 رلم المجاورة- 3 رلم المطعة - 2 رلم الوحدة

 فى لٌد ، 31111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن علً حسن جمال دمحم لصاحبها للمستشفٌات جً ام -  79

 داخلٌة انشطة من تضمه وما ، العامة او المتكاملة او المتخصصة المستشفٌات الامة عن 11353 برلم 21211325

 الحاالت من او للمستشفً بالنسبة شؽلها التً االسرة اعددد من سنوٌا بالمجان% 11 ٌمدم ان على بشرط طبٌة او عالجٌة

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع الطبٌة الخدمة تمدٌم  ٌتم التً

 - الحرٌة ش - الرحمة برج:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بكافة والمواسٌر البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكته ابراهٌم دمحم الدٌن عماد -  1

 . البالستٌن تدوٌر واعادة البالستٌن خامات وسحب ونفخ وحمن انواعها

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن ماحكا مراعاة مع

 .نشاطها

  

 المنتجات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11222 برلم 21211317 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 . البالستٌن تدوٌر واعادة البالستٌن خامات وسحب ونفخ وحمن انواعها بكافة والمواسٌر البالستٌكٌة

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 35 مج - 113 رلم المطعة - 1 رلم شمة: :  بجهة ،. نشاطها

 النشاط  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  2

 :  التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد

 .الصلبة المخلفات تدوٌر إلعادة مصنع إلامة و انشاء (1)

 . المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة، والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار (2)

 المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم أن على. االدوٌة و الطبٌة للمستلزمات التجزئة و الجملة تجارة (3)

 .مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة

 الوارد النشاط عن ، 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   تخطٌط (4)

 :  التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 .الصلبة المخلفات تدوٌر إلعادة مصنع إلامة و انشاء (1)

 . المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة، والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار (2)

 المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم أن على. االدوٌة و الطبٌة للمستلزمات التجزئة و الجملة تجارة (3)

 .مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ، تخطٌط (4)

 وإلامة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  3

 ( . المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك)  العمرانٌة المناطك وتنمٌة

 :النشاط بالً

 . والمصانع اإلنتاج وخطوط للمعدات الهندسٌة التصمٌمات أعمال ( أ)

 . لها والتروٌج وتصنٌعها والمنتجات لآلالت والموالب النماذج إعداد ( ب)

 . اإلنتاج وخطوط المعدات إنتاج ( ت)

 الهٌكلة وإعادة أنشطتها اختالؾ على والمرافك الخدمات ومشروعات الصناعٌة للمشروعات التنفٌذ إدارة أعمال ( ث)

 .للمصانع واإلدارٌة الفنٌة

 وتنمٌة وإلامة عن ، 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   صناعة نشاط "

 ( . المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصناعٌة المناطك)  العمرانٌة المناطك

 :النشاط بالً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . والمصانع اإلنتاج وخطوط للمعدات الهندسٌة التصمٌمات أعمال ( أ)

 . لها والتروٌج وتصنٌعها والمنتجات لآلالت والموالب النماذج إعداد ( ب)

 . اإلنتاج وخطوط المعدات إنتاج ( ت)

 الهٌكلة وإعادة أنشطتها اختالؾ على والمرافك الخدمات ومشروعات الصناعٌة للمشروعات التنفٌذ إدارة أعمال ( ث)

 .للمصانع واإلدارٌة الفنٌة

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ، صناعة نشاط "

 السٌنما  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  4

 تصوٌر من ذلن فً بما تشؽٌلها، أو العرض دور أو السٌنمائً اإلنتاج معامل أو استودٌوهات استئجار أو إلامة ومنها

 . وتوزٌع وعرض وإنتاج وطبع وتحمٌض

 وٌشمل الصناعٌة، المناطك إدارة أو تسوٌك أو التنمٌة استكمال أو الصناعٌة للمناطك المتكاملة الصناعٌة التنمٌة "

 -: ٌؤتً ما ذلن

 . الصناعٌة للمنطمة والتخطٌطٌة االلتصادٌة الدراسات إعداد ( أ)

 . للمشروعات والتكنولوجٌة والهندسٌة االلتصادٌة الدراسات إعداد ( ب)

 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   األساسٌة البنٌة ومصادر األساسٌة البنٌة إنشاء ( ت)

 بما تشؽٌلها، أو العرض دور أو السٌنمائً اإلنتاج معامل أو استودٌوهات استئجار أو إلامة ومنها السٌنما عن ، 11247

 . وتوزٌع وعرض وإنتاج وطبع وتحمٌض تصوٌر من ذلن فً

 وٌشمل الصناعٌة، المناطك إدارة أو تسوٌك أو التنمٌة استكمال أو الصناعٌة للمناطك المتكاملة الصناعٌة التنمٌة "

 -: ٌؤتً ما ذلن

 . الصناعٌة للمنطمة والتخطٌطٌة االلتصادٌة الدراسات إعداد ( أ)

 . للمشروعات والتكنولوجٌة والهندسٌة االلتصادٌة الدراسات إعداد ( ب)

 - 31 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ، األساسٌة البنٌة ومصادر األساسٌة البنٌة إنشاء ( ت)

 األول الحى - الثانٌة المجاورة

 الخارجٌة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  5

 . الصناعٌة للمنطمة

 للمناطك الصناعٌة والمشروعات األموال رإوس لجذب الصناعٌة المنطمة ألراضً والتروٌج التسوٌك ( ث)

 . الصناعٌة

 . للمشروعات جاهزة تمدم الصناعٌة بالمنطمة مصانع مبانً إنشاء ( ج)

 .بداخلها والمنشآت المرافك وصٌانة الصناعٌة المنطمة إدارة ( ح)

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح "

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 للمنطمة الخارجٌة عن ، 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الصناعٌة

 للمناطك الصناعٌة والمشروعات األموال رإوس لجذب الصناعٌة المنطمة ألراضً والتروٌج التسوٌك ( ث)

 . الصناعٌة

 . للمشروعات جاهزة تمدم الصناعٌة بالمنطمة مصانع مبانً إنشاء ( ج)

 .بداخلها والمنشآت المرافك وصٌانة الصناعٌة المنطمة إدارة ( ح)

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح "

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ، أن الحالتٌن فً وٌشترط

 تكون  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  6

 الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً

 . الؽمر بطرٌك

  -: ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج "

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات، أنواع جمٌع تربٌة ( أ)



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة ( ب)

 اللحوم

 . الخٌول تربٌة  ( ت)

 . السمكٌة المزارع ( ث)

 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   النباتٌة المجاالت فً الوراثٌة الهندسة "

 االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون عن ،

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس

  -: ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج "

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات، أنواع جمٌع تربٌة ( أ)

 أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة ( ب)

 اللحوم

 . الخٌول تربٌة  ( ت)

 . السمكٌة المزارع ( ث)

 المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ، النباتٌة المجاالت فً الوراثٌة الهندسة "

 األول الحى - الثانٌة

  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  7

 . والحٌوانٌة

 الطوابك متعددة والجراجات واتصاالت وطرق وكهرباء صحً وصرؾ شرب مٌاه من األساسٌة البنٌة "

 طلمبات ومحطات السٌارات وأنفاق السطحٌة المترو وخطوط األنفاق مترو وخطوط السٌارات انتظار تنظٌم وعدادات

 : تشمل والتً الري،

 . وتوصٌالتها والتنمٌة الصناعً الصرؾ أو الصحً الصرؾ محطات وصٌانة وإدارة تشؽٌل أو إلامة ( أ)

 . وصٌانتها واستؽاللها وإدارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق إنشاء ( ب)

 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   أو األنفاق مترو خطوط وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم ( ت)

 . والحٌوانٌة عن ، 11247 برلم 21211319

 الطوابك متعددة والجراجات واتصاالت وطرق وكهرباء صحً وصرؾ شرب مٌاه من األساسٌة البنٌة "

 طلمبات ومحطات السٌارات وأنفاق السطحٌة المترو وخطوط األنفاق مترو وخطوط السٌارات انتظار تنظٌم وعدادات

 : تشمل والتً الري،

 . وتوصٌالتها والتنمٌة الصناعً الصرؾ أو الصحً الصرؾ محطات وصٌانة وإدارة تشؽٌل أو إلامة ( أ)

 . وصٌانتها واستؽاللها وإدارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق إنشاء ( ب)

 - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ، أو األنفاق مترو خطوط وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم ( ت)

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة

 أجزاء  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  8

 . منها

 . المدن بٌن أو المدن داخل السطحٌة المترو خطوط وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم ( ث)

 . السٌارات أنفاق وتشؽٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم ( ج)

 كانت سواء.( B.O.T) التسلٌم وإعادة والتشؽٌل اإلنشاء بنظام الطوابك متعددة الجراجات وتشؽٌل إدارة أو إلامة ( ح)

 .(. B.O.T) بنظام السٌارات انتظار تنظٌم وعدادات فولها أو األرض سطح تحت

 البنٌة مجال فً االستثمارٌة للمشروعات الجدوى ودراسات وااللتصادٌة الفنٌة والبحوث الدراسات إعداد ( خ)

 . األساسٌة

 . منها أجزاء عن ، 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   تصمٌم ( د)

 . المدن بٌن أو المدن داخل السطحٌة المترو خطوط وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم ( ث)

 . السٌارات أنفاق وتشؽٌل إدارة أو إنشاء أو تصمٌم ( ج)

 كانت سواء.( B.O.T) التسلٌم وإعادة والتشؽٌل اإلنشاء بنظام الطوابك متعددة الجراجات وتشؽٌل إدارة أو إلامة ( ح)

 .(. B.O.T) بنظام السٌارات انتظار تنظٌم وعدادات فولها أو األرض سطح تحت

 البنٌة مجال فً االستثمارٌة للمشروعات الجدوى ودراسات وااللتصادٌة الفنٌة والبحوث الدراسات إعداد ( خ)

 . األساسٌة

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ، تصمٌم ( د)



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 إنشاء أو  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  9

 . الخارج أو بالداخل المترو وخطوط الحدٌدٌة السكن خطوط صٌانة أو استؽالل أو تشؽٌل أو إدارة أو

 . والخارج بالداخل المتحرن النمل وحدات واستؽالل وصٌانة تشؽٌل ( ذ)

 لؤلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إلامة ( ر)

 . واالستزراع لالستصالح المخصصة

 مصادرها اختالؾ على والطالة الكهرباء تولٌد محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إنتاج أو إنشاء أو تصمٌم "

 . وبٌعها توزٌعها وشبكات

 ، 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   لعملٌات المساندة البترولٌة الخدمات "

 . الخارج أو بالداخل المترو وخطوط الحدٌدٌة السكن خطوط صٌانة أو استؽالل أو تشؽٌل أو إدارة أو إنشاء أو عن

 . والخارج بالداخل المتحرن النمل وحدات واستؽالل وصٌانة تشؽٌل ( ذ)

 لؤلراضً نملها وخطوط توزٌعها وشبكات الري مٌاه طلمبات محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إلامة ( ر)

 . واالستزراع لالستصالح المخصصة

 مصادرها اختالؾ على والطالة الكهرباء تولٌد محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إنتاج أو إنشاء أو تصمٌم "

 . وبٌعها توزٌعها وشبكات

 المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ، لعملٌات المساندة البترولٌة الخدمات "

 األول الحى - الثانٌة

 الحفر  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  11

 : وتشمل واالستكشاؾ،

 . البترولً باالستكشاؾ المتعلمة الخدمات ( أ)

 . وتنشٌطها البترول آبار صٌانة ( ب)

 . البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة ( ت)

 . البترول ألؼراض الالزمة العمٌمة ؼٌر واآلبار المٌاه آبار حفر ( ث)

 . والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة األعمال ( ج)

 . الترسٌبات من األسطح معالجة ( ح)

 . اإلنتاج وأنابٌب التؽلٌؾ مواسٌر بإنزال المتعلمة الخدمات ( خ)

   مالها ،رأس   للتوزٌع إعداده أو تؽٌٌره إعادة أو الطبٌعً الؽاز استمبال محطات إدارة أو إلامة "

 : وتشمل واالستكشاؾ، الحفر عن ، 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111

 . البترولً باالستكشاؾ المتعلمة الخدمات ( أ)

 . وتنشٌطها البترول آبار صٌانة ( ب)

 . البترولٌة والمضخات الحفر معدات صٌانة ( ت)

 . بترولال ألؼراض الالزمة العمٌمة ؼٌر واآلبار المٌاه آبار حفر ( ث)

 . والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة األعمال ( ج)

 . الترسٌبات من األسطح معالجة ( ح)

 . اإلنتاج وأنابٌب التؽلٌؾ مواسٌر بإنزال المتعلمة الخدمات ( خ)

 - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ، للتوزٌع إعداده أو تؽٌٌره إعادة أو الطبٌعً الؽاز استمبال محطات إدارة أو إلامة "

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور

 مد أو  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  11

 أو المتخصصة النالالت بواسطة تنمٌة ومناطك ولرى مدن من االستخدام موالع إلى اإلنتاج موالع من الؽاز شبكات

 . البترول نمل ذلن ٌشمل وال األنابٌب،

 . الصخري الملح أو الصناعٌة أو الطبٌعٌة بالمالحات المرتبطة األنشطة "

 ومعالجتها نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرها المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إلامة "

 . الشؤن هذا فً الممررة علمٌةوال الفنٌة للمعاٌٌر وفما وتدوٌرها،

   مالها ،رأس   وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة "

 االستخدام موالع إلى اإلنتاج موالع من الؽاز شبكات مد أو عن ، 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111

 . البترول نمل ذلن ٌشمل وال األنابٌب، أو المتخصصة النالالت بواسطة تنمٌة ومناطك ولرى مدن من

 . الصخري الملح أو الصناعٌة أو الطبٌعٌة بالمالحات المرتبطة األنشطة "



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ومعالجتها نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرها المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إلامة "

 . الشؤن هذا فً الممررة والعلمٌة الفنٌة للمعاٌٌر وفما وتدوٌرها،

 الوحدة: :  بجهة ، وتطوٌر وتصمٌم صناعٌة أنشطة من تشمله بما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا صناعة "

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم

  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  12

 . التكنولوجً والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز اإللكترونٌات،

  -: البرامج وإنتاج تصمٌم "

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال ( أ)

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال ( ب)

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج ( ت)

 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس.   اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال ( ث)

 والتعلٌم البرمجٌات، وتطوٌر التعهٌد، وأنشطة البٌانات، ومراكز اإللكترونٌات، عن ، 11247 برلم 21211319

 . التكنولوجً

  -: البرامج وإنتاج تصمٌم "

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال ( أ)

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال ( ب)

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج ( ت)

 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  هةبج ،. اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال ( ث)

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31

   ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  13

 : اآللٌة الحاسبات معدات وإنتاج تصمٌم "

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال ( أ)

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج ( ب)

 : واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البنٌة مشروعات وإدارة وتنفٌذ تصمٌم "

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال ( أ)

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ ( ب)

 . اإلنترنت وخدمات االتصاالت "

   مالها ،رأس   براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات -1

 : اآللٌة الحاسبات معدات وإنتاج تصمٌم " عن ، 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111

 . أنواعها بمختلؾ الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌؾ أعمال ( أ)

 . علٌها والتدرٌب وتشؽٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج ( ب)

 : واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البنٌة مشروعات وإدارة وتنفٌذ تصمٌم "

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌؾ أعمال ( أ)

 . البٌانات وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ ( ب)

 . اإلنترنت وخدمات االتصاالت "

 - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ، براءات ذلن فً بما الفكرٌة الملكٌة حموق تطوٌر فً تستثمر التً المشروعات -1

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور

  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  14

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع

 من ترخٌص على الحصول بعد المضافة المٌمة خدمات وتمدٌم والبٌانات والصورة الصوت نمل شبكات إلامة -2

 . المحمول الهاتؾ شبكات ذلن وٌشمل المعنٌة، الجهات

 بعد الصناعٌة واأللمار والالسلكٌة السلكٌة االتصاالت وشبكات محطات وصٌانة وتشؽٌل ارةإد أو إلامة -3

 . والتلٌفزٌون اإلذاعة ذلن ٌشمل وال المعنٌة الجهات من ترخٌص على الحصول

   بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التً والمشروعات التنمٌة، أجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات -4

 . الصناعٌة والرسوم والنماذج االختراع عن ، 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 من ترخٌص على الحصول بعد المضافة المٌمة خدمات وتمدٌم والبٌانات والصورة الصوت نمل شبكات إلامة -2

 . المحمول الهاتؾ شبكات ذلن وٌشمل المعنٌة، الجهات

 بعد الصناعٌة واأللمار والالسلكٌة السلكٌة االتصاالت وشبكات محطات وصٌانة وتشؽٌل إدارة أو إلامة -3

 . والتلٌفزٌون اإلذاعة ذلن ٌشمل وال المعنٌة الجهات من ترخٌص على الحصول

 بعد عن واالستشعار الفضاء علوم تدعم التً والمشروعات التنمٌة، أجل من العلمً والتطوٌر البحث مشروعات -4

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ،

  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  15

 . الحدٌثة التكنولوجٌا ومشروعات

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -5

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء -6

 . األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حاضنات -7

 رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -8

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 . الحدٌثة التكنولوجٌا ومشروعات عن ، 11247 برلم 21211319

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز احثٌنالب إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -5

 . وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مراكز وإدارة إنشاء -6

 . األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حاضنات -7

 رلمنة ذلن فً بما رلمً محتوى إلى وبٌانات وصورة صوت من التملٌدي المحتوى بتحوٌل المتعلمة األنشطة -8

 .والفنً والثمافً العلمً المحتوى

 - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ، 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة

 و  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  16

 :  التنفٌذٌه الئحته

 . العامة المماوالت -9

 .العمومٌة التورٌدات -11

  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم التجارٌة التوكٌالت -11

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ،

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 .النظافة بؤعمال المٌام -12

 .العماري التسوٌك -13

 .األعمال رجال خدمات تمدٌم -14

 الئحته و عن ، 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   ادارة و تشؽٌل و الامة -15

 :  التنفٌذٌه

 . العامة المماوالت -9

 .العمومٌة التورٌدات -11

  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم التجارٌة التوكٌالت -11

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال ،

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 .النظافة بؤعمال المٌام -12

 .العماري التسوٌك -13

 .األعمال رجال خدمات تمدٌم -14

 الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ، ادارة و تشؽٌل و الامة -15

 األول

  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  17

 . اواى التٌن و المؤكوالت أنواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فً 2117 لسنة  7 رلم المانون و 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم ، والتصدٌر االستٌراد -16

 . المستوردٌن سجل شؤن

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على

 ،رأس   72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم عن ، 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111   مالها

 . اواى التٌن و المؤكوالت أنواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا)المشروبات

 فً 2117 لسنة  7 رلم المانون و 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم ، والتصدٌر االستٌراد -16

 . المستوردٌن سجل شؤن

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على

: :  بجهة ، 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة

   ،  شركة.   المسئولٌة محدودة ذات واحد شخص ركةش  East Of The Nile الزراعى لالستثمار النٌل شرق -  18

 :هو الشركة ؼرض

 والفاكهة الخضراوات وتعبئة الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح -

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 :هو الشركة ؼرض عن ، 11182 برلم

 والفاكهة الخضراوات وتعبئة الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح -

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

 - 2 مجاورة - 1 عمارة - 5 شمة:  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 ،  ،  شركة.   المسئولٌة محدودة ذات واحد شخص شركة  East Of The Nile الزراعى لالستثمار النٌل شرق -  19

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، عن ، 11182 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

  األنشطة هذه لممارسة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - 2 مجاورة - 1 عمارة - 5 شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

  ،  شركة.   المسئولٌـــة محــــدودة واحد شخص شركة التجارٌة والتوكٌالت العامة والتورٌدات للمماوالت الصمر:  -  21

 لسنة 121 رلم المانون  بؤحكام الشركة التزام مع التجارٌة والتوكٌالت العمومٌة والتورٌدات العامة المماوالت "

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون ،وذلن التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال زاولت التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

   مالها ،رأس   أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 والتوكٌالت العمومٌة والتورٌدات العامة المماوالت " عن ، 11192 برلم 21211312 فى ،لٌدت 2511110111



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 دون ،وذلن التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون  بؤحكام الشركة التزام مع التجارٌة

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 شمة:  بجهة ، أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 شدٌد الكونت ش - الهٌثم بن الحسن ش من متفرع - الصٌفى ش - االرضى بالدور

  ،  شركة.   المسئولٌـــة محــــدودة واحد شخص شركة التجارٌة والتوكٌالت العامة والتورٌدات للمماوالت الصمر:  -  21

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن

 وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن عن ، 11192 برلم 21211312 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 الكونت ش - الهٌثم بن الحسن ش من متفرع - الصٌفى ش - االرضى بالدور شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله

 شدٌد

 العمالة الحاق -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Jaguar Cleaning Services البٌئٌة النظافة لخدمات جاكور -  22

 .فمط بالداخل

 .العمومٌة التورٌدات -

 .العامة الحدائك و المنشآت صٌانة خدمات تمدٌم -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 .فمط بالداخل العمالة الحاق - عن ، 11217 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 .العمومٌة التورٌدات -

 .العامة الحدائك و المنشآت صٌانة خدمات تمدٌم -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - 49 رلم المجاورة - الزهور سنتر علوي األول الدور - 3 رلم الوحدة:  بجهة ، المانون ألحكام

 : التنفٌذٌة والئحتة 72 لانون داخل االنشطة  ،  شركة(   م.م.ذ) Amak Food الؽذائٌة للصناعات فود أمان -  23

 الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة

 التصدٌر:  التنفٌذٌة والئحتة 72 لانون خارج االنشطة -

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

2117 

 11111110111   مالها ،رأس.   المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 : التنفٌذٌة والئحتة 72 لانون داخل االنشطة عن ، 11316 برلم 21211318 فى ،لٌدت

 الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة

 التصدٌر:  التنفٌذٌة والئحتة 72 لانون خارج االنشطة -

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشؤة التزام عدم حالة

2117 

 ن 161/161 رلم المطعة:  بجهة ،. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 - فدان 72 الصناعٌة بلبٌس منطمة - رمضان من العاشر - بلبٌس طرٌك - 5

 بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على  ،  شركة(   م.م.ذ) Amak Food الؽذائٌة للصناعات فود أمان -  24

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 . نشاطها لمباشرة            



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على عن ، 11316 برلم 21211318 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط للب التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة

 بلبٌس منطمة - رمضان من العاشر - بلبٌس طرٌك - 5 ن 161/161 رلم المطعة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 - فدان 72 الصناعٌة

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة  ،  شركة   وشرٌكتها جمعة مرسً دمحم شٌماء -  25

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة عن ، 11333 برلم 21211323 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس  

 --3 شمة -ثالثة مجاورة -114 عمارة -2 الحً:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

 العمرانٌة والمجتمعات بالمدن التجارٌة المراكز وتشؽٌل إلامة  ،  شركة   وشرٌكتها جمعة مرسً دمحم شٌماء -  26

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة والمناطك الجدٌدة

 المنتجات/ الطبٌة المستلزمات/ الكٌمٌائٌة المواد/ الهندسٌة االالت/ الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة -

 اخشاب/ الومٌتال/ الجاهزة المالبس/  والنسٌج الؽزل/ البالستٌكٌة

 72 ق خارج أنشطة

  المخابز/ السٌارات وصٌانة خدمة مركز/ السٌارات تموٌل محطات: وتشؽٌل إلامة

 برلم 21211323 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس   مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 شبه منطمة عدا فٌما النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن التجارٌة المراكز وتشؽٌل إلامة عن ، 11333

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 المنتجات/ الطبٌة المستلزمات/ الكٌمٌائٌة المواد/ الهندسٌة االالت/ الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة -

 اخشاب/ الومٌتال/ الجاهزة المالبس/  والنسٌج الؽزل/ البالستٌكٌة

 72 ق خارج أنشطة

  المخابز/ السٌارات وصٌانة خدمة مركز/ السٌارات تموٌل محطات: وتشؽٌل إلامة

 --3 شمة -ثالثة مجاورة -114 عمارة -2 الحً:  بجهة ، مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل  ،  شركة   وشرٌكتها جمعة مرسً دمحم شٌماء -  27

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون واردةال الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

2117. 

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 النشاط لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على

 المجاالت تلن عن الخارج

 21211323 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس   وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل عن ، 11333 برلم

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون دةالوار الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 النشاط لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على

 المجاالت تلن عن الخارج

 --3 شمة -ثالثة مجاورة -114 عمارة -2 الحً:  بجهة ، وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 بة مسموح هو فٌما العامة التجارة -1  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة - للتجارة  ستور سبارن -: -  28

 . الحرٌمً االكسسوارات تجارة األخص وعلً لانونا

 . العمومٌة لتورٌداتا -2

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  

 بة مسموح هو فٌما العامة التجارة -1 عن ، 11188 برلم 21211311 فى ،لٌدت 51110111   مالها ،رأس  

 . الحرٌمً االكسسوارات تجارة األخص وعلً لانونا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . العمومٌة التورٌدات -2

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 عوٌضة طلبة من متفرع الٌاسٌن برج -1 رلم وحد: :  بجهة ،.  المانون ألحكام

 العماله الحاق  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  النظافه واعمال المنشؤت وصٌانه بالداخل العماله إللحاق المصري األسد -  29

  بالداخل المصرٌه

  المنشؤت صٌانه

 النظافه اعمال

 .    التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون  بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌه الوكاله

 لانونا به مسموح هو ما لكل العامه التجاره

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

  بالداخل المصرٌه العماله الحاق عن ، 11213 برلم 21211313 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

  المنشؤت صٌانه

 النظافه اعمال

 .    التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون  بؤحكام الشركة تلتزم التجارٌه الوكاله

 لانونا به مسموح هو ما لكل العامه التجاره

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 -  بلبٌس محاكم مجمع خلؾ -حرش محً سعٌد ش6  الدٌن محً دمحم سعٌد ملن منزل- األرضً الدور:  بجهة ،. نشاطها

   ،  شركة(   م.م.ذ.ش) التؽلٌؾ و التعبئة لماكٌنات تن ماستر:  -  31

  

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

  -.التؽلٌؾ و التعبئة ماكٌنات لتصنٌع  مصنع تشؽٌل و إلامة

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط   

 .   التصدٌر

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على 

   مالها ،رأس   االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن ، 11293 برلم 21211316 فى ،لٌدت 1111110111

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة

  -.التؽلٌؾ و التعبئة ماكٌنات لتصنٌع  مصنع تشؽٌل و إلامة

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص االتالمج عن الخارج النشاط   

 .   التصدٌر

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على 

 المطعة: :  بجهة ، االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 C3 الصناعٌة المنطمة - VC رلم

 .2117 لسنة 72 رلم  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) التؽلٌؾ و التعبئة لماكٌنات تن ماستر:  -  31

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 ،رأس   التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .2117 لسنة 72 رلم عن ، 11293 برلم 21211316 فى ،لٌدت 1111110111   مالها

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

:  بجهة ، التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي شترنت أن للشركة وٌجوز

 C3 الصناعٌة المنطمة - VC رلم المطعة: 

 فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) التؽلٌؾ و التعبئة لماكٌنات تن ماستر:  -  32

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج

 أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد عن ، 11293 برلم 21211316 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 رلم المطعة: :  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً

VC - الصناعٌة المنطمة C3 

 مر مع ماسبك كل(    فدان الؾ عشرٌن من والل فدان الؾ  ،  شركة   وشرٌكه الهالوصً حسانٌن دمحم دمحم اشرؾ -  33

 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه2117 لسنة 351 رلم  الوزراء رئٌس بمرار ورد ما اعاة

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع   2118

 من والل فدان الؾ عن ، 11317 برلم 21211318 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة

 رئٌس لرار مراعاه2117 لسنة 351 رلم  الوزراء رئٌس بمرار ورد ما اعاة مر مع ماسبك كل(    فدان الؾ عشرٌن

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع   2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه

 - المصرؾ ش بناحٌة والكائنه وصالة حجرتٌن شمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 علوى اول 2 رلم - الممح مٌنا بندر

 مر مع ماسبك كل(    فدان الؾ عشرٌن من والل فدان الؾ  ،  شركة   وشرٌكه الهالوصً حسانٌن دمحم دمحم اشرؾ -  34

 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه2117 لسنة 351 رلم  الوزراء رئٌس بمرار ورد ما اعاة

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع   2118

 من والل فدان الؾ عن ، 11317 برلم 21211318 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة

 رئٌس لرار مراعاه2117 لسنة 351 رلم  الوزراء رئٌس بمرار ورد ما اعاة مر مع ماسبك كل(    فدان الؾ عشرٌن

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع   2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه

 انتاج عنابر 6 على تشتمل  دواجن مزعه بلنصوره:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 - مائده بٌض

 إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة  ،  شركة   وشرٌكه الهالوصً حسانٌن دمحم دمحم اشرؾ -  35

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

 لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -.    اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو  التفرٌخ

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

   مالها ،رأس   من اكثر) الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح

 إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة عن ، 11317 برلم 21211318 فى ،لٌدت 111111110111

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

 لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -  .  اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو  التفرٌخ

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

 حجرتٌن شمة:  بجهة ، من اكثر) الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح

 علوى اول 2 رلم - الممح مٌنا بندر - المصرؾ ش بناحٌة والكائنه وصالة

 إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة  ،  شركة   وشرٌكه الهالوصً حسانٌن دمحم دمحم اشرؾ -  36

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

 لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -.    اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو  التفرٌخ

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

   مالها ،رأس   من اكثر) الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح

 إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة عن ، 11317 برلم 21211318 فى ،لٌدت 111111110111

 أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء طٌوروال الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -.    اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت

 لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -.    اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو  التفرٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

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

 مزعه بلنصوره:  بجهة ، من اكثر) الؽمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح

 - مائده بٌض انتاج عنابر 6 على تشتمل  دواجن

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجاره  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) PROTO TRADE ترٌد بروتو -  37

 العمومٌه التورٌدات

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامه التجاره عن ، 11235 برلم 21211318 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 لانونا

 العمومٌه التورٌدات

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - المنشٌه - ذاده تمسٌم ش 3 - الؽنً عبد احمد دمحم ملن منزل - األرضً لدور:  بجهة ،. نشاطها

 والحوائط االخشاب دهانات وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه  ،  شركة   وشرٌكه ٌحً محمود السٌد محمود -  38

 وبحرٌه اسبري وبوٌات بوٌات وبطائن اكرٌلن وبرٌمر عامه وإنشائٌه صناعٌه وبوٌات عامه وورنٌشات والكٌهات

  الحدٌثه الدهانات وكافه جرانولٌت حدٌثه وبوٌات لالخشاب فلوتٌنج وورنٌش مائً وسط فً مذابه بالستٌن وبوٌات

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات حواللوائ الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 دهانات وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه عن ، 11184 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 وبوٌات بوٌات وبطائن اكرٌلن وبرٌمر عامه وإنشائٌه صناعٌه وبوٌات عامه وورنٌشات والكٌهات والحوائط االخشاب

 وكافه جرانولٌت حدٌثه وبوٌات لالخشاب فلوتٌنج وورنٌش مائً وسط فً مذابه بالستٌن وبوٌات وبحرٌه اسبري

  الحدٌثه الدهانات

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - االسماعٌلٌه بساتٌن زمام خارج - التاسعه الصناعٌه بالمنطمه 39 المطعه ضمن عنبر:  بجهة ،. نشاطها

 بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) On gate for smart solutions الذكٌه للحلول جٌت أون -  39

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو

  المانون ألحكام طبما   وذلن

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول عن ، 11211 برلم 21211313 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - اولً مرحله - مول البترا 12 وحده:  بجهة ، المانون ألحكام

 72 ق داخل االنشطه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) On gate for smart solutions الذكٌه للحلول جٌت أون -  41

  االوتوماتٌكٌه والشبابٌن األبواب وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه

  لتجزئهوا الجمله تجاره

 ومستلزماتها واالبواب للشبابٌن

   وااللكترونٌه الكهربائٌه لالجهزه

  72 ق خارج االنشطه

 االلكترونٌه االجهزه وصٌانه الهندسٌه باالعمال المٌام

 الشمسٌه الطاله مهمات وتركٌب الذكٌه المنازل وتصمٌم والكامٌرات الذكٌه واالجهزه الكهربائٌه االعمال وتركٌب تورٌد

  مشتمالتها  بكل

   مالها ،رأس   االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة مستمل  مالً ومركز مالٌة حسابات إفراد  الشركة وعلى

 72 ق داخل االنشطه عن ، 11211 برلم 21211313 فى ،لٌدت 1111110111

  االوتوماتٌكٌه والشبابٌن األبواب وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه

  والتجزئه الجمله تجاره

 ومستلزماتها واالبواب للشبابٌن

   وااللكترونٌه الكهربائٌه لالجهزه

  72 ق خارج االنشطه

 االلكترونٌه االجهزه وصٌانه الهندسٌه باالعمال المٌام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشمسٌه الطاله مهمات وتركٌب الذكٌه المنازل وتصمٌم والكامٌرات الذكٌه واالجهزه الكهربائٌه االعمال وتركٌب تورٌد

  مشتمالتها  لبك

 مول البترا 12 وحده:  بجهة ، االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة مستمل  مالً ومركز مالٌة حسابات إفراد  الشركة وعلى

 - اولً مرحله -

 التزام عدم حالة وفى ،  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) On gate for smart solutions الذكٌه للحلول جٌت أون -  41

 التزام مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 لبل التنفٌذٌة والئحته  2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن المجاالت تلن عن  الخارج النشاط

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، عن ، 11211 برلم 21211313

 علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة

 بؤحكام اإلخالل دون وذلن المجاالت تلن عن  الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته  2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 - اولً مرحله - مول البترا 12 وحده:  بجهة ، التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 :الشركة ؼرض  ،  شركة   شرٌكٌه و عنانً دمحم النبى عبد دمحم النبً عبد -  42

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 .الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و لتعبئة مصنع تشؽٌل و إلامة -

 و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم أن على الؽذائٌة للمواد التجزئة و الجملة تجارة -

 .مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة المناطك

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 .الؽذائٌة المواد توزٌع -

 :الشركة ؼرض عن ، 11314 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الشركة على

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 .الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و لتعبئة مصنع تشؽٌل و إلامة -

 و الجدٌدة العمرانٌة جتمعاتالم و المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم أن على الؽذائٌة للمواد التجزئة و الجملة تجارة -

 .مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة المناطك

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 .الؽذائٌة المواد توزٌع -

 14 رلم المجاورة - ز مربع - 6 رلم عمارة - 2 رلم الوحدة: :  بجهة ، الشركة على

 للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد  ،  شركة   شرٌكٌه و عنانً دمحم النبى عبد دمحم النبً عبد -  43

 و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 حسابات إفراد عن ، 11314 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الموانٌن أحكام مراعاة مع

 بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 14 رلم المجاورة - ز مربع - 6 رلم عمارة - 2 رلم الوحدة: :  بجهة ، الموانٌن أحكام مراعاة مع

 على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة   شرٌكٌه و عنانً دمحم النبى عبد دمحم النبً عبد -  44

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح عن ، 11314 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 المجاورة - ز مربع - 6 رلم عمارة - 2 رلم الوحدة: :  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 14 رلم

  العمومٌه التورٌدات  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  العامه للتورٌدات الساحر -  45

 واالطفاء اإلنذار وأنظمه وأنواعها اشكالها مختلؾ علً والمرالبه االمنٌه واالنظمه بانواعها الكمبٌوتر اجهزه تجاره

  علٌها والتدرٌب وصٌانتها لها الفنً الدعم وتمدٌم واإللكترونٌه الكهربائٌه واالجهزه

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

  العمومٌه التورٌدات عن ، 11348 برلم 21211324 فى

 واالطفاء اإلنذار وأنظمه وأنواعها اشكالها مختلؾ علً والمرالبه االمنٌه واالنظمه بانواعها الكمبٌوتر اجهزه تجاره

  علٌها والتدرٌب وصٌانتها لها الفنً الدعم وتمدٌم واإللكترونٌه الكهربائٌه واالجهزه

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 ملن منزل - األرضً الدور:  بجهة ، استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 - المحافظه/ش من متفرع السالم ش7 - دمحم إبراهٌم وهوٌدا دمحم إبراهٌم سلوي

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  العامه للتورٌدات الساحر -  46

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص عن ، 11348 برلم 21211324 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 من متفرع السالم ش7 - دمحم إبراهٌم وهوٌدا دمحم إبراهٌم سلوي ملن منزل - األرضً الدور:  بجهة ، المانون ألحكام

 - المحافظه/ش

 Maklo international trade and industry of dietary الؽذائٌه المكمالت وصناعه لتجاره الدولٌه ماكلو -  47

supplements (م.م.ذ.ش   )االطفال البان)الؽذائٌه المكمالت وتؽلٌؾ وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه-  ،  شركة 

 الطبٌعٌه والنباتات الطبٌه االعشاب وخلط والسكاكر والحلوى والعصائر االطفال واؼذٌه هالخاص واالؼذٌه

  للؽٌر سبك ما كل وتصنٌع(والعطرٌه

 72 ق خارج االنشطه

 لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه-

 وخلط والسكاكر والحلوى والعصائر االطفال واؼذٌه الخاصه واالؼذٌه االطفال البان)الؽذائٌه المكمالت وتؽلٌؾ وتعبئه 

  الؽٌر لدى(والعطرٌه الطبٌعٌه والنباتات الطبٌه االعشاب

 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   والبرٌمكسات والبودرٌه السائله األعالؾ إضافات

 واؼذٌه الخاصه واالؼذٌه االطفال البان)الؽذائٌه المكمالت وتؽلٌؾ وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه- عن ، 11216

  للؽٌر سبك ما كل وتصنٌع(والعطرٌه الطبٌعٌه والنباتات الطبٌه االعشاب وخلط والسكاكر والحلوى والعصائر االطفال

 72 ق خارج االنشطه

 لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه-

 وخلط والسكاكر وىوالحل والعصائر االطفال واؼذٌه الخاصه واالؼذٌه االطفال البان)الؽذائٌه المكمالت وتؽلٌؾ وتعبئه 

  الؽٌر لدى(والعطرٌه الطبٌعٌه والنباتات الطبٌه االعشاب

 زمام خارج - عشر الثانٌه الصناعٌه المنطمه - 5 رلم المطعه:  بجهة ، والبرٌمكسات والبودرٌه السائله األعالؾ إضافات

 - االسماعٌلٌه بساتٌن

 والمفروشات الجاهزة المالبس وتشؽٌل لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكته دمحم احمد ابراهٌم حمدي -  48

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة  والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .نشاطها

  

 وتشؽٌل لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11215 برلم 21211313 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة  والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع والمفروشات الجاهزة المالبس

 عدا فٌما - C8 الصناعٌة المنطمة - 87 المطعة - والرابع الثالث الدور:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

 والمفروشات الجاهزة المالبس وتشؽٌل لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكته دمحم احمد ابراهٌم حمدي -  49

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة  والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

  

 وتشؽٌل لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11215 برلم 21211313 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة  والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع والمفروشات الجاهزة المالبس

 مولؾ - علً عبدالعزٌز اللواء شارع امتداد - الثالث الدور - 1 شمة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 - المنصورة

 العماري واالستثمار العامة للمماوالت ستونز ماٌل ذا -  51

The Mile Stones 

 خارج والمناطك النائٌة، والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) 

 . المدٌم الوادي

  

 ?? ق  خارج انشطة

  عماري تسوٌك

  عامة مماوالت

 عمومٌة تورٌدات

  

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 لسنة 72 رلم تثماراالس بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

2117. 

 21211317 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الوادي خارج والمناطك النائٌة، والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار عن ، 11294 برلم

 . المدٌم

  

 ?? ق  خارج انشطة

  عماري تسوٌك

  عامة مماوالت

 عمومٌة تورٌدات

  

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشؤة على

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

2117. 

 الحً -المسم شارع- 231 عمارة -3- شمة:  بجهة ، الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 -االولً المجاورة-الثالث

 العماري واالستثمار العامة للمماوالت ستونز ماٌل ذا -  51

The Mile Stones 

 . المانون بذات الواردة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) 

 النشاط لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على

 المجاالت تلن عن الخارج



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . ألنشطةا

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 1111110111   مالها ،رأس   فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون بذات الواردة عن ، 11294 برلم 21211317 فى ،لٌدت

 النشاط لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشؤة على

 المجاالت تلن عن الخارج

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

- 231 عمارة -3- شمة:  بجهة ، فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -االولً المجاورة-الثالث الحً -المسم شارع

 العماري واالستثمار العامة للمماوالت ستونز ماٌل ذا -  52

The Mile Stones 

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) 

  

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو عن ، 11294 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 -االولً المجاورة-الثالث الحً -المسم شارع- 231 عمارة -3- شمة:  بجهة ،.  المانون

 وحشو معالجة فً متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامه  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة لالسنان جراند -: -  53

 العالجٌه او الطبٌه الخدمه تمدٌم ٌتم التى الحاالت من سنوٌا بالمجان 11 تمدم ان على االسنان وجراحة وتموٌم وتركٌبات

 لها

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن ،

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 1111110111   مالها ،رأس   فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 وتموٌم وتركٌبات وحشو معالجة فً متخصص طبى مركز وتشؽٌل الامه عن ، 11312 برلم 21211318 فى ،لٌدت

 لها العالجٌه او الطبٌه الخدمه تمدٌم ٌتم التى الحاالت من سنوٌا بالمجان 11 تمدم ان على االسنان وجراحة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن ،

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ش 4 - علوى الثانى الدور:  بجهة ، فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - المومٌة ش من متفرع - االٌوبً الدٌن صالح

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة لالسنان جراند -: -  54

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو عن ، 11312 برلم 21211318 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 - المومٌة ش من متفرع - االٌوبً الدٌن صالح ش 4 - علوى الثانى الدور:  بجهة ،.  المانون

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الدٌن صالح صٌدلٌات -  55

  المانون

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها عن ، 11351 برلم 21211324 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 - المدٌم الكفر - الولٌد بن خالد ش 1 - االرضى الدور:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن

  الصٌدلٌات وامتالن وادارة وتشؽٌل الامة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الدٌن صالح صٌدلٌات -  56

 والكٌماوٌات التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة لجمٌع التصدٌر -

  انواعها بكافة التجمٌل ومستحضرات االدوٌة وتوزٌع وتجارة بٌع -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 21211324 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  الصٌدلٌات وامتالن وادارة وتشؽٌل الامة - عن ، 11351 برلم

 والكٌماوٌات التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات االدوٌة لجمٌع التصدٌر -

  انواعها بكافة التجمٌل ومستحضرات االدوٌة وتوزٌع وتجارة بٌع -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 الكفر - الولٌد بن خالد ش 1 - االرضى الدور:  بجهة ، ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - المدٌم

  العمومٌة التورٌدات -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) TMK والصٌانة العمومٌة للتورٌدات كى ام تى -  57

  للمصانع المتنملة الصٌانة -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  العمومٌة التورٌدات - عن ، 11213 برلم 21211314 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

  للمصانع المتنملة الصٌانة -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - الثالثة المجاورة - الثانى الحى - 41 عمارة - 8 وحدة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العمارٌه للتنمٌه الممر -  58

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

 لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق

  العامه المماوالت

  العمومٌه التورٌدات

 العماري واالستثمار التسوٌك

 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم عن ، 11252 برلم 21211311

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

 المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة

 ( التنفٌذٌة والئحته

  العامه المماوالت

  العمومٌه التورٌدات

 العماري واالستثمار التسوٌك

 الحً - الثالثه المجاوره -أ97 عهلط:  بجهة ، على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 - األول

 والمالبس والتجهٌز والطباعة وصباؼة  لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكه عزٌزة محمود حسن -  59

 . والمفروشات الجاهزة

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 وصباؼة  لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11212 برلم 21211313 فى ،لٌدت 31111110111   مالها ،رأس  

 . والمفروشات الجاهزة والمالبس والتجهٌز والطباعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - A1 A6 بٌن ما الصناعٌة المنطمة -16 المطعة:  بجهة ،. نشاطها

   ،  شركة   وشركاه احمد محمود دمحم:    -  61

  

 72 ق داخل االنشطه

 مصنع وتشؽٌل الامة

 الزراعٌه المنتجات وتدرٌج وفرز وتجهٌز لتصنٌع 

  الزراعٌه المنتجات وتبرٌد لتجمٌد

 الزراعٌه تالمنتجا وحفظ لتعبئه

  72 ق خارج االنشطه

  الزراعٌه المنتجات توزٌع

 التصدٌر

   مالها ،رأس   الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 72 ق داخل االنشطه عن ، 11292 برلم 21211316 فى ،لٌدت 5111110111

 مصنع وتشؽٌل الامة

 الزراعٌه المنتجات وتدرٌج وفرز وتجهٌز لتصنٌع 

  الزراعٌه المنتجات وتبرٌد لتجمٌد

 الزراعٌه المنتجات وحفظ لتعبئه

  72 ق خارج االنشطه

  الزراعٌه المنتجات توزٌع

 التصدٌر

: :  بجهة ، الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 االردنٌه - التجاري العالمً المركز 311 الوحده

 لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة البالستٌكٌة للصناعات ٌوناٌتٌد الصفا -: -  61

  البالستٌكٌة المنتجات

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن ،

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 المنتجات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11315 برلم 21211318 فى ،لٌدت 91111110111   مالها ،رأس  

  البالستٌكٌة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن ،

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن شركةلل وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - A4 الصناعٌة المنطمة - 119 رلم المطعه:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  والتورٌدات العامه المماوالت  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة  والتورٌدات العامه للمماوالت عماٌر  -: -  62

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ، 11321 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  والتورٌدات العامه المماوالت عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - 21عمار - األول الدور - 3 شمه - 3 مجاوره - األول الحً: :   بجهة ، فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة  والتورٌدات العامه للمماوالت عماٌر  -: -  63

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج

 أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج عن ، 11321 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 21عمار - األول الدور - 3 شمه - 3 مجاوره - األول الحً: :   بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

- 

 فٌما الصناعً االمن مهمات وتورٌد البترولٌة الخدمات تمدٌم  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) البترولٌة للخدمات الرٌاض -  64

 علً الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فً حك اي الشركة تاسٌس ٌنشئ وال(  والتنمٌب البحث اعمال جمٌع)  عدا

 وذلن الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المتخصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌصض

. إاألنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام  االخالل دون

   مالها ،رأس   تزاول التً ٌرها وغ الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 فٌما الصناعً االمن مهمات وتورٌد البترولٌة الخدمات تمدٌم عن ، 11341 برلم 21211323 فى ،لٌدت 111110111

 علً الحصول بعد اال ؼرضها مزاولة فً حك اي الشركة تاسٌس ٌنشئ وال(  والتنمٌب البحث اعمال جمٌع)  عدا

 وذلن الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المتخصة الجهات من ؼرضها لمزاولة الالزمة التراخٌصض

. إاألنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام  االخالل دون

 لمنز:  بجهة ، تزاول التً ٌرها وغ الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

 - المبلٌة جهٌنة - عامر المعاطً ابو حسن سمر ملن

 ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌه أعماال  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) البترولٌة للخدمات الرٌاض -  65

 المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً

 التً أو بؤعمالها شبٌه أعماال عن ، 11341 برلم 21211323 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس.  التنفٌذٌة والئحته

 بها تلحمها أو تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد

 - المبلٌة جهٌنة - عامر المعاطً ابو حسن سمر ملن منزل:  بجهة ،. التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام طبما وذلن

 التورٌدات -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) AMM المماوالت و العمالة الحاق و العمومٌة للتورٌدات ام ام إٌه -  66

 .العمومٌة

 .فمط بالداخل العمالة الحاق -

 .العامة المماوالت -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 .العمومٌة التورٌدات - عن ، 11352 برلم 21211325 فى ،لٌدت 1121110111   مالها ،رأس  

 .فمط بالداخل العمالة الحاق -

 .العامة المماوالت -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - 61 رلم المجاورة - 21 رلم عمارة - 31 رلم الوحدة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 والمفروشات الجاهزة المالبس لصناعة مصنع وتشؽٌل إلامة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) المالبس لتصنٌع الماهرة -  67



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، ٌةالسار والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 المالبس لصناعة مصنع وتشؽٌل إلامة عن ، 11259 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 والمفروشات الجاهزة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - C1 الصناعٌة المنطمة  -V C المطعة - الثانً الدور:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 مراعاة مع  الجلدٌة والمشؽوالت األحذٌة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة   ،  شركة   وشرٌكٌه السعود محمود ماهر -  68

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

  

 األحذٌة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11266 برلم 21211311 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع  الجلدٌة والمشؽوالت

 المنطمة شرق أ 6 الكائن  المتطورة الجلود صناعات مركز 111/ رلم المصنع:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

 - الثالثة الصناعٌة

 الموانٌن احكام مراعاة مع المعادن لتشؽٌل مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكه دمحم الدٌن سعد مصطفً -  69

   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة  والمرارات واللوائح

 احكام مراعاة مع المعادن لتشؽٌل مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11186 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111

:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة  والمرارات واللوائح الموانٌن

 - 2 سنتر المصرٌة - الرئٌسً المدٌنة مركز - علوي االول الدور

 الذكٌة للحلول الحدٌثة التمنٌات شركة -  71

Modern Technologies for smart Solutions 

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) 

 االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة مناسبةب بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات

 المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة

 ( التنفٌذٌة والئحته

 والمٌكانٌكٌة الكهربائٌة التورٌدات

  العامة المماوالت

 العمومٌة التورٌدات

  

 برلم 21211321 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم عن ، 11313

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

 المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة

 ( التنفٌذٌة والئحته

 والمٌكانٌكٌة الكهربائٌة التورٌدات

  العامة المماوالت

 العمومٌة التورٌدات

  

 - 98 مجاورة -15 الحً -211 -:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 الذكٌة للحلول الحدٌثة التمنٌات شركة -  71

Modern Technologies for smart Solutions 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . األنشطة هذه ممارسةل الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) 

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة عن ، 11313 برلم 21211321 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - 98 مجاورة -15 الحً -211 -:  بجهة ،.  المانون ألحكام

. محدودة مسئولٌة ذات شركة.  Ezy Baytes For Food Industrial الؽذائٌة للصناعات باٌتس إذي  -: -  72

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)

  - الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و تعبئة و لتصنٌع  مصنع تشؽٌل و إلامة   

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .الؽذائٌة المنتجات و المواد توزٌع و تجارة -

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على

 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن ، 11335 برلم 21211323

 : التنفٌذٌه

  - الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و تعبئة و لتصنٌع  مصنع تشؽٌل و إلامة   

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .الؽذائٌة المنتجات و المواد توزٌع و تجارة -

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على

 111 الصناعٌة المنطمة - 135 رلم لطعة:  بجهة ، بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 الصؽٌرة الصناعات - فدان

. محدودة مسئولٌة ذات شركة.  Ezy Baytes For Food Industrial الؽذائٌة للصناعات باٌتس إذي  -: -  73

 ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول عن ، 11335 برلم 21211323 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 الصؽٌرة الصناعات - فدان 111 الصناعٌة المنطمة - 135 رلم لطعة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

. محدودة مسئولٌة ذات شركة.  Ezy Baytes For Food Industrial الؽذائٌة للصناعات باٌتس إذي  -: -  74

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة عتمت عدم

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 .المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس   التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و عن ، 11335 برلم 21211323

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 .المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الصناعٌة المنطمة - 135 رلم لطعة:  بجهة ، التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 الصؽٌرة الصناعات - فدان 111

 . الدائري والنسٌج الترٌكو لتصنٌع مصنع وادارة وتشؽٌل إلامة  ،  شركة   وشرٌكه صابونً ٌحًٌ الهدي ابو دمحم -  75

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 الترٌكو لتصنٌع مصنع وادارة وتشؽٌل إلامة عن ، 11239 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3511110111   مالها ،رأس  

 . الدائري والنسٌج

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - والنسٌج الؽزل لطاع - 1 لطعة:  بجهة ،. نشاطها

 ممارسة ٌتم أن على( النسٌج ماكٌنات ؼٌار لمطع)  التجزئة و الجملة تجارة -  ،  شركة   شرٌكه و خشفة على دمحم -  76

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و المدن داخل النشاط

 .مسبما

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 ؼٌار لمطع)  التجزئة و الجملة تجارة - عن ، 11251 برلم 21211311 فى ،لٌدت 6111110111   مالها ،رأس  

 منطمة عدا فٌما النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم أن على( النسٌج ماكٌنات

 .مسبما الهٌئة موافمة مفٌلز سٌناء جزٌرة شبه

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 المنطمة تمسٌم من - 32 رلم بالمطعة - التجاري العالمً بالمركز - األول الدور - 84 رلم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها

MC3 - 

 االستشارٌه المكاتب انشاء -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Egypt Talent Group جروب تلنت اٌجٌبت شركة -  77

 ادارتها فى واالشتران والمهنٌه

  التجارٌة المحالت وادارة وتشؽٌل الامة -

 أنواع جمٌع تمدٌم و(الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم تملن و تشؽٌل و إدارة -

 اواى التٌن و المؤكوالت

 ( حده على معرض لكل الالزمه التراخٌص استصدار بشرط) والمعارض الندوات و المإتمرات و الحفالت تنظٌم -

  البشرٌه الموارد وتنمٌه وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل الامه -

  العمومٌة والتورٌدات العامة التجارة -

 انشاء - عن ، 11268 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   رجال خدمات تمدٌم -

 ادارتها فى واالشتران والمهنٌه االستشارٌه المكاتب

  التجارٌة المحالت وادارة وتشؽٌل الامة -

 أنواع جمٌع تمدٌم و(الكحولٌة عدا)المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافٌترٌات و المطاعم تملن و تشؽٌل و إدارة -

 اواى التٌن و المؤكوالت

 ( حده على معرض لكل الالزمه التراخٌص استصدار بشرط) والمعارض الندوات و المإتمرات و الحفالت تنظٌم -

  البشرٌه الموارد وتنمٌه وتدرٌب العداد مركز وتشؽٌل الامه -

  العمومٌة والتورٌدات العامة التجارة -

 - االردنٌة - 2111 سٌنكو مول - 4 مكتب - علوى الثالث الدور:  بجهة ، رجال خدمات تمدٌم -

 كتابه - مستندات تصوٌر)االعمال  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Egypt Talent Group جروب تلنت اٌجٌبت شركة -  78

 ( فاكس - كمبٌوتر

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن اللوجستٌه الخدمات تمدٌم -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 - كمبٌوتر كتابه - مستندات تصوٌر)االعمال عن ، 11268 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 ( فاكس



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن اللوجستٌه الخدمات تمدٌم -

 . األنشطة هذه مارسةلم الالزمة التراخٌص

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - االردنٌة - 2111 سٌنكو مول - 4 مكتب - علوى الثالث الدور:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة   شرٌكها و دمحم محجوب دمحم أسماء -  79

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح -

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح

 . المستصلحة األراضً استزراع

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

 3111110111   مالها ،رأس   الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن ، 11197 برلم 21211313 فى ،لٌدت

 : التنفٌذٌه الئحته

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح -

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح

 . المستصلحة األراضً استزراع

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

 المطعة - 1 رلم الوحدة:  بجهة ، الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها صوصالمن المجاالت عن الخارج النشاط

 - الثالثة المجاورة - الثانً الحً - 11 رلم

 :  التنفٌذٌه  ،  شركة   شرٌكها و دمحم محجوب دمحم أسماء -  81

 .العامة المماوالت -

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على -

 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2117

 .2117 لسنة 72

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 :  التنفٌذٌه عن ، 11197 برلم 21211313 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   لبل

 .العامة المماوالت -

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على -

 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2117

 .2117 لسنة 72

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة ىعل -

 - الثالثة المجاورة - الثانً الحً - 11 رلم المطعة - 1 رلم الوحدة:  بجهة ، لبل

 .المجاالت تلن عن الخارج النشاط  ،  شركة   شرٌكها و دمحم محجوب دمحم أسماء -  81

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 نشاطها

 .المجاالت تلن عن الخارج النشاط عن ، 11197 برلم 21211313 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - الثالثة المجاورة - الثانً الحً - 11 رلم المطعة - 1 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها

 و والمإتمرات( السٌاحٌة عدا) المعارض تنظٌم و إلامة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) والمإتمرات للحفالت كً اٌه:  -  82

 1 حده على معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار بشرط العامة الحفالت

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد لتًا أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  

( السٌاحٌة عدا) المعارض تنظٌم و إلامة عن ، 11291 برلم 21211316 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 1 حده على معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار بشرط العامة الحفالت و والمإتمرات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 7 عمارة- 13 مجاورة- -3 شمة -:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   شركاه و الدٌب الوصٌؾ السٌد رمضان عمرو -  83

 رمضان فوانٌس - بعد عن التحكم ذات و بالرٌموت السٌارات)  االلكترونٌة االطفال العاب و األطفال العاب انواع جمٌع -

 ساعات - مماستها و أنواعها بكل االطفال مسدسات - بالبطارٌات تعمل التً العرائس - النؽمات و بالبطارٌات تعمل التً

 ( االلكترونٌة و المضٌئة البالستٌن الهداٌا - الحائط

 .البالستٌن من الكهربائٌة االجهزة و المنزلٌة األدوات -

 ،رأس   المعدنٌة السٌارات ؼٌار ولطع وكبوت رفارؾ تصنٌع - الطبٌة المستلزمات. البالستٌن من السٌارات ؼٌار لطع -

 : لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11321 برلم 21211322 فى ،لٌدت 21111110111   مالها

 رمضان فوانٌس - بعد عن التحكم ذات و بالرٌموت السٌارات)  االلكترونٌة االطفال العاب و األطفال العاب انواع جمٌع -

 ساعات - مماستها و أنواعها بكل االطفال مسدسات - بالبطارٌات تعمل التً العرائس - النؽمات و بالبطارٌات تعمل التً

 ( االلكترونٌة و المضٌئة البالستٌن الهداٌا - الحائط

 .البالستٌن من الكهربائٌة االجهزة و المنزلٌة األدوات -

 بجهة ، المعدنٌة السٌارات ؼٌار ولطع وكبوت رفارؾ تصنٌع - الطبٌة المستلزمات. البالستٌن من السٌارات ؼٌار لطع -

 - 4/16 المعدلة الرابعه الصناعٌة المنطمة -16 رلم لطعة: 

 -المعادن وتشكٌل  ،  شركة   شركاه و الدٌب الوصٌؾ السٌد رمضان عمرو -  84

 .الطبٌة المستلزمات -

  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 . نشاطها

 -المعادن وتشكٌل عن ، 11321 برلم 21211322 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 .الطبٌة المستلزمات -

  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - 4/16 المعدلة الرابعه الصناعٌة المنطمة -16 رلم لطعة:  بجهة ،.  نشاطها

-  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Falcon Company التجارٌة التوكٌالت و العمومٌة للتورٌدات كامبنً فالكون -  85

 .العمومٌة التورٌدات 

 . التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون  بؤحكام األلتزام مع التجارٌة، التوكٌالت -

 .التصدٌر -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 .العمومٌة التورٌدات - عن ، 11339 برلم 21211323 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون  بؤحكام األلتزام مع التجارٌة، التوكٌالت -

 .التصدٌر -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - األردنٌة - مول مودرن الصفا - إداري الثانً الدور - 21 رلم الوحدة:  بجهة ، المانون ألحكام

 منسوجة الؽٌر االلمشة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) منسوجة الؽٌر لاللمشة السدرة -  86

  والمنادٌل والحفاضات الطبٌة والمستلزمات المستشفٌات ومستلزمات والكمامات الطبٌة والمالبس

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 االلمشة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة - عن ، 11346 برلم 21211324 فى ،لٌدت 31111110111   مالها ،رأس  

  والمنادٌل والحفاضات الطبٌة والمستلزمات المستشفٌات ومستلزمات والكمامات الطبٌة والمالبس منسوجة الؽٌر

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -  A4 الصناعٌة المنطمة -135 رلم المطعة:  بجهة ، المانون ألحكام

 على والطباعة الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكه الشامً السمٌع عبد ٌحٌى -  87

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع  الخٌوط وتصنٌع المالبس

 الامة عن ، 11221 برلم 21211317 فى ،لٌدت 38111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع  الخٌوط وتصنٌع المالبس على والطباعة الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل

 - 114 رلم المطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 - 6أ ؼرب جنوب الصناعٌة المنطمة

 السكنٌة المشروعات تشؽٌل و إدارة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) المشروعات إدارة و المنشآت لخدمه الٌاسٌن درع -  88

 . النظافة و الزراعة و السكنٌة للمنشآت الصٌانة خدمات تمدٌم و

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 السكنٌة المشروعات تشؽٌل و إدارة - عن ، 11258 برلم 21211311 فى ،لٌدت 51110111   مالها ،رأس  

 . النظافة و الزراعة و السكنٌة للمنشآت الصٌانة خدمات تمدٌم و

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - االردنٌة - المصرٌه مول - الثالث الدور - 1 رلم مكتب:  بجهة ، المانون ألحكام

 . العمارى والتسوٌك االستثمار   ،  شركة   العمارٌة رونزا -  89

 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع 

 لسنه

 2118 

 شبٌهة اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او صلحةم لها تكون ان للشركة ٌجوز 

 التً او باعمالها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد 

 ذلن و بها تلحمها

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   

 عن ، 11311 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع 

 . العمارى والتسوٌك االستثمار

 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع 

 لسنه

 2118 

 شبٌهة اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز 

 التً او باعمالها

 او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد 

 ذلن و بها تلحمها

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   

 ناطورة:  بجهة ، واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع 

 لمباشرة الالزمة التراخٌص ة كاؾ على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات  ،  شركة   العمارٌة رونزا -  91

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات عن ، 11311 برلم 21211321 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس.  نشاطها

 ناطورة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص ة كاؾ على الحصول

 لسنة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Elite World For Real estate Investment العمار لالستثمار وورلد إٌلٌت:  -  91

2117. 

 المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلن عن الخارج النشاط

  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 .2117 لسنة عن ، 11247 برلم 21211319 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلن عن الخارج النشاط

  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 األول الحى - الثانٌة المجاورة - 31 رلم المطعة - الثالث الدور - 8 رلم الوحدة: :  بجهة ،. نشاطها

 ..البشرٌة الموارد تدرٌب و لتنمٌة مركز إدارة و تشؽٌل و إلامة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) والملم الكتاب -  92

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 لتنمٌة مركز إدارة و تشؽٌل و إلامة - عن ، 11274 برلم 21211311 فى ،لٌدت 181110111   مالها ،رأس  

 ..البشرٌة الموارد تدرٌب و

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على عاونهات

 صٌدلٌة أعلى - محمود مختار أحمد المختار/  ملن بمنزل - علوي الرابع و الثالث الدور:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 - هربٌط لرٌة - المختار

   ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة -المضلع الكرتون لصناعه بان جرٌن -  93



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المضلع الكرتون لصناعه مصنع وتشؽٌل ألامه

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 عن ، 11372 برلم 21211329 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس   مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 المضلع الكرتون لصناعه مصنع وتشؽٌل ألامه

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - 51 فٌال - 41 مجاوره: :   بجهة ، مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة -المضلع الكرتون لصناعه بان جرٌن -  94

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج

  

 تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو عن ، 11372 برلم 21211329 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس  

 - 51 فٌال - 41 مجاوره: :   بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها

 والئحته 72 لانون داخل االنشطة -  ،  شركة   Navy Egy Company الزراعٌة للخدمات المصرٌة نافى -: -  95

 : التنفٌذٌة

 : مصنع وتشؽٌل ةالام

  والمركزات واالضافات انواعها بجمٌع االعالؾ لتصنٌع -

 الحشرٌة والمبٌدات والمطهرات واالؼذٌة والبودرات الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌه لتصنٌع -

  الطبٌة والمستلزمات التجمٌل ومستحضرات

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح -

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح

 . المستصلحة األراضً استزراع

- عن ، 11393 برلم 21211331 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة 

 : مصنع وتشؽٌل الامة

  والمركزات واالضافات انواعها بجمٌع االعالؾ لتصنٌع -

 الحشرٌة والمبٌدات والمطهرات واالؼذٌة والبودرات الؽذائٌة والمكمالت والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌه لتصنٌع -

  الطبٌة والمستلزمات التجمٌل ومستحضرات

  -: اومنه الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح -

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح

 . المستصلحة األراضً استزراع

 ابوعمر منشاة مركز - السعدى - صمر دمحم منزل: :  بجهة ، األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 االستصالح ألؼراض مخصصة  ،  شركة   Navy Egy Company الزراعٌة للخدمات المصرٌة نافى -: -  96

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع،

  -: ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج -

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات، أنواع جمٌع تربٌة -

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

 اللحوم

 . الخٌول تربٌة -

 . السمكٌة المزارع -

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة 

 ألؼراض مخصصة عن ، 11393 برلم 21211331 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   والتصدٌر االستٌراد

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  -: ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج -

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات، أنواع جمٌع تربٌة -

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

 اللحوم

 . الخٌول تربٌة -

 . السمكٌة المزارع -

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة 

 ابوعمر منشاة مركز - السعدى - صمر دمحم منزل: :  بجهة ، والتصدٌر االستٌراد

 رلم المانون بؤحكام الشركة التزام مع ،  ،  شركة   Navy Egy Company الزراعٌة للخدمات المصرٌة نافى -: -  97

 لسنة 121 المانون احكام بعض بتعدٌل 2117 لسنة 7 رلم المانون وعلى المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121

1982 

 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع -

 مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته

 ،رأس   والحوافز زاٌابالم التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بمانون الواردة لالنشطة

 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة التزام مع ، عن ، 11393 برلم 21211331 فى ،لٌدت 3111110111   مالها

 1982 لسنة 121 المانون احكام بعض بتعدٌل 2117 لسنة 7 رلم المانون وعلى المستوردٌن سجل شؤن فً 1982

 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع -

 مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته

: :  بجهة ، والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بمانون الواردة لالنشطة

 ابوعمر منشاة مركز - السعدى - صمر دمحم منزل

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة  ،  شركة   Navy Egy Company الزراعٌة للخدمات المصرٌة نافى -: -  98

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2117

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة عن ، 11393 برلم 21211331 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2117

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 ابوعمر منشاة مركز - السعدى - صمر دمحم منزل: :  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكٌه صالح عبدالعظٌم نبٌل -  99

  متنوعه هندسٌة صناعات لتصنٌع -

 متنوعة البالستٌكٌة للصناعات -

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 : مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11194 برلم 21211313 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

  متنوعه هندسٌة صناعات لتصنٌع -

 متنوعة البالستٌكٌة للصناعات -

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 A5 الصناعٌة المنطمة- 84 رلم المطعه:  بجهة ،. نشاطها

 و التجمٌل مستحضرات توزٌع و تجارة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Nine الصناعة و للتجارة نٌن -  111

 .الؽذائٌة المكمالت

 . الؽٌر لدى(  الؽذائٌة المكمالت و التجمٌل مستحضرات)  تصنٌع -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 التجمٌل مستحضرات توزٌع و تجارة - عن ، 11341 برلم 21211323 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 .الؽذائٌة المكمالت و

 . الؽٌر لدى(  الؽذائٌة المكمالت و التجمٌل مستحضرات)  تصنٌع -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - صرٌد بنى لرٌة - رعنا -(  11 رلم منزل)  سلٌمان الرازق عبد أحمد سونة/  ملن منزل:  بجهة ، المانون ألحكام

 وذلن ،  والدهانات التنر لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Docar والدهانات للتنر دوكار -  111

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

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  والدهانات التنر لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11211 برلم 21211314 فى دت،لٌ 511110111   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن ،

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - االسماعٌلٌة ببساتٌن الصناعٌة المنطمة - العاشرة المنطمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  2117 لسنة 72 لمانون التنفٌذٌة لالئحة داخل أنشطة  ،  شركة   وشرٌكه  عبدالحلٌم سامً دمحم -  112

 . الجاهزة والمالبس  الدائري والنسٌج الترٌكو لتصنٌع مصنع وادارة وتشؽٌل إلامة-1

 .  وااللمشة والمفروشات الجاهزة للمالبس والجملة التجزئة تجارة -2

  2117 لسنة 27 لمانون التنفٌذٌة الالئحة خارج أنشطة

 لسنة 121 رلم المانون واحكام 2117 لسنة 7 رلم المانون باحكام الشركة التزام مع ، والتصدٌر االستٌراد -1

1982 . 

 . العمومٌة التورٌدات -2

   مالها ،رأس   االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

  2117 لسنة 72 لمانون التنفٌذٌة لالئحة داخل أنشطة عن ، 11255 برلم 21211311 فى لٌدت، 5111110111

 . الجاهزة والمالبس  الدائري والنسٌج الترٌكو لتصنٌع مصنع وادارة وتشؽٌل إلامة-1

 .  وااللمشة والمفروشات الجاهزة للمالبس والجملة التجزئة تجارة -2

  2117 لسنة 27 لمانون التنفٌذٌة الالئحة خارج أنشطة

 لسنة 121 رلم المانون واحكام 2117 لسنة 7 رلم المانون باحكام الشركة التزام مع ، والتصدٌر االستٌراد -1

1982 . 

 . العمومٌة التورٌدات -2

 - 346 لطعة:  بجهة ، االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 - 6أ ؼرب جنوب الصناعٌة المنطمة

 تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72  ،  شركة   وشرٌكه  عبدالحلٌم سامً دمحم -  113

 عدم حالة ،وفى االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت

 تمتع عدم مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 نشاطها

 لبل التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 عن ، 11255 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2117 لسنة

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - 6أ ؼرب جنوب الصناعٌة المنطمة - 346 لطعة:  بجهة ، نشاطها

 فٌما) االستشارات تمدٌم .1   ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  واالستشارات للتدرٌب العالم فى العرب المثمفٌن ملتمى -  114

 زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا

 المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص

 البشرٌه الموارد وتدرٌب وتنمٌه العداد مركز .2

   مالها ،رأس   الالزمه التراخٌص استصدار بشرط العامه الحفالت و المإتمرات و المعارض وتنظٌم الامه .3

 االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم .1 عن ، 11261 برلم 21211311 فى ،لٌدت 111110111

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

 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27

 البشرٌه الموارد وتدرٌب وتنمٌه العداد مركز .2

 شمة:  بجهة ، الالزمه التراخٌص استصدار بشرط العامه الحفالت و المإتمرات و المعارض وتنظٌم الامه .3

 -  مفتاح تل ش - عبدالفتاح عطٌه دمحم ملن عمار - االول بالدور

 حده على معرض لكل  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  اتواالستشار للتدرٌب العالم فى العرب المثمفٌن ملتمى -  115

  

  

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن ، 

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 حده على معرض لكل عن ، 11261 برلم 21211311 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

  

  

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن ، 

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -  مفتاح تل ش - عبدالفتاح عطٌه دمحم ملن عمار - االول بالدور شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 العامة المماوالت  ،  شركة   MTM CONSTRUCTION                     التورٌدات و للمماوالت ام تى ام -  116

 العمومٌة التورٌدات

 اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 شبٌهةباعمالها

 تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 العامة المماوالت عن ، 11357 برلم 21211325 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 العمومٌة التورٌدات

 اعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة ٌجوز

 شبٌهةباعمالها

 تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 او

 التنفٌذٌة الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 الزلازٌك اول لسم - حمٌد طهره - المالحه ش 2:  بجهة ،. نشاطها

 72 ق داخل االنشطه  ،  شركة   وشرٌكٌه احمد سٌد دمحم عالء -  117

  البالستٌن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه

  72 ق خارج نشطهاال

  البالستٌن تورٌد

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة مستمل  مالً ومركز مالٌة حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 لبل التنفٌذٌة والئحته  2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 االنشطه عن ، 11349 برلم 21211324 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   المجاالتمع تلن عن  الخارج النشاط

 72 ق داخل

  البالستٌن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه

  72 ق خارج االنشطه

  البالستٌن تورٌد

 التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بمانون الواردة لؤلنشطة مستمل  مالً ومركز مالٌة حسابات إفراد  الشركة وعلى

 التزام مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 لبل التنفٌذٌة والئحته  2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة

 الدور - 39 المجاوره علً الممام - التجاري بالمركز - 41 رلم محل:  بجهة ، المجاالتمع تلن عن  الخارج النشاط

 - رمضان من العاشر ثان - األرضً

 المعادن وتشكٌل لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  المعادن لتشكٌل إستٌل ٌهالحر -  118

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  

 المعادن وتشكٌل لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه عن ، 11187 برلم 21211311 فى ،لٌدت 611110111   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - العرب المهندسٌن جمعٌه - أ173 رلم المطعه:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة   وشرٌكه سلٌمان خالد كامل المنعم عبد -  119

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة

 .الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة -

 .المعادن تشؽٌل و لتشكٌل مصنع تشؽٌل و إلامة -

 العمرانٌة المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم أن على(  الؽذائٌة للمواد)   التجزئة و الجملة تجارة - -

 .مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة المناطك و الجدٌدة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   مالها ،رأس   التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 72 رلم مانونب علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن ، 11318 برلم 21211321 فى ،لٌدت 3111110111

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة

 .الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة -

 .المعادن تشؽٌل و لتشكٌل مصنع تشؽٌل و إلامة -

 العمرانٌة المجتمعات و المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم أن على(  الؽذائٌة للمواد)   التجزئة و الجملة تجارة - -

 .مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة المناطك و الجدٌدة

 - 2 رلم الوحدة:  بجهة ، التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 - الثانً الحً - األولى المجاورة - 395 رلم عمارة

 :   ،  شركة   وشرٌكه سلٌمان خالد كامل المنعم عبد -  111

 .العامة المماوالت -

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على -

 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2117

 .2117 لسنة 72

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 :  عن ، 11318 برلم 21211321 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الخارج النشاط لبل

 .العامة المماوالت -

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على -

 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2117

 .2117 لسنة 72

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 - الثانً الحً - األولى المجاورة - 395 رلم عمارة - 2 رلم الوحدة:  بجهة ، الخارج النشاط لبل

 .المجاالت تلن عن  ،  شركة   وشرٌكه سلٌمان خالد كامل المنعم عبد -  111

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 نشاطها

 .المجاالت تلن عن عن ، 11318 برلم 21211321 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - الثانً الحً - األولى المجاورة - 395 رلم عمارة - 2 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها

 ،مع الؽذائٌة المواد وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -  ،  شركة   وشرٌكته نحس دمحم عبدالفتاح احمد -  112

.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة - عن ، 11342 برلم 21211324 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة ،مع الؽذائٌة المواد

 - والمتوسطه الصؽٌرة الصناعٌة المجمعات مشروع - ب مجمع - 88 رلم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة الؽذائٌة والمكمالت لالدوٌه االسٌوٌة المصرٌة -: -  113

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم باحكام التزام مع ، التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر -

 واؼذٌة االطفال والبان الخاصة واالؼذٌة الؽذائٌة والمكمالت التجمٌل ومستحضرات االدوٌة وتوزٌع تسوٌك -

 الطبٌه والزٌوت والعطرٌة العشبٌة والخالصات الطبٌه واالعشاب الؽذائٌة والؽٌر الؽذائٌة والمستحضرات الرٌاضٌٌن

 الطبٌة والمستلزمات الحشرٌة والمبٌدات والمطهرات والعطور الطبٌة والؽٌر الطبٌه واالمصال وخالصتها والعطرٌة

 الشركة ؼرض عن ، 11245 برلم 21211319 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   والبٌطرٌه لبشرٌةا واالدوٌة

  - هو

  التجارٌة الوكالة اعمال تنظٌم شؤن فى 1982 لسنة 121 رلم باحكام التزام مع ، التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر -

 واؼذٌة االطفال والبان الخاصة واالؼذٌة الؽذائٌة والمكمالت التجمٌل ومستحضرات االدوٌة وتوزٌع تسوٌك -

 الطبٌه والزٌوت والعطرٌة العشبٌة والخالصات الطبٌه واالعشاب الؽذائٌة والؽٌر الؽذائٌة والمستحضرات الرٌاضٌٌن

 الطبٌة والمستلزمات الحشرٌة والمبٌدات والمطهرات والعطور الطبٌة والؽٌر الطبٌه واالمصال وخالصتها والعطرٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ابراش كفر - المدٌم 39 طرٌك ش - ؼرٌب هانى/ أ عمارة - االول الدور - 1 شمة: :  بجهة ، والبٌطرٌه البشرٌة واالدوٌة

 السوق مشتول -

 االعالؾ واضافات  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة الؽذائٌة والمكمالت لالدوٌه االسٌوٌة المصرٌة -: -  114

 الصٌدلٌات ومستلزمات والتعوٌضٌة الطبٌة واالجهزة المعملٌة والكواشؾ وانواعها اشكالها بكافة البٌطرٌة والمستحضرات

 والعناٌة الورلٌة والمنتجات المبلله والمنادٌل الصناعٌة والمنظفات والصابون التعمٌم ومواد والمحالٌل والسوائل والمعامل

 . الؽٌر لدى ماسبك كل وتصنٌع والتؽلٌؾ التعبئة ومستلزمات الورلٌة والمنتجات الشخصٌة

  الصٌدلٌات وتشؽٌل وادارة الامة -

   مالها ،رأس   الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

 اشكالها بكافة البٌطرٌة والمستحضرات االعالؾ واضافات عن ، 11245 برلم 21211319 فى ،لٌدت 511110111

 ومواد والمحالٌل والسوائل والمعامل الصٌدلٌات ومستلزمات والتعوٌضٌة الطبٌة واالجهزة المعملٌة والكواشؾ انواعهاو

 الورلٌة والمنتجات الشخصٌة والعناٌة الورلٌة والمنتجات المبلله والمنادٌل الصناعٌة والمنظفات والصابون التعمٌم

 . الؽٌر لدى ماسبك كل وتصنٌع والتؽلٌؾ التعبئة ومستلزمات

  الصٌدلٌات وتشؽٌل وادارة الامة -

 شمة: :  بجهة ، الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

 السوق مشتول - ابراش كفر - المدٌم 39 طرٌك ش - ؼرٌب هانى/ أ عمارة - االول الدور - 1

 األنشطة هذه لممارسة  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة الؽذائٌة والمكمالت لالدوٌه االسٌوٌة المصرٌة -: -  115

. 

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 . األنشطة هذه لممارسة عن ، 11245 برلم 21211319 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 مشتول - ابراش كفر - المدٌم 39 طرٌك ش - ؼرٌب هانى/ أ عمارة - االول الدور - 1 شمة: :  بجهة ،.  المانون ألحكام

 السوق

 جمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة Comet paints للدهانات كومٌت -  116

 الدهانات أنواع

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  

 أنواع جمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه عن ، 11264 برلم 21211311 فى ،لٌدت 6111110111   مالها ،رأس  

 الدهانات

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 6أ ؼرب جنوب الصناعٌه المنطمه - 266 رلم المطعه - األول الدور: :   بجهة ،.  المانون ألحكام

 . البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة -  ،  شركة   شركاه و فرؼلً حسن احمد سمٌر دمحم -  117

  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 نشاطها

 لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة - عن ، 11392 برلم 21211331 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 . البالستٌكٌة المنتجات

  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 األردنٌة - الممصود عبد مجمع - 18 رلم عمارة - 17 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 طبما وذلن بها تلحمها أو  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الحدٌث البناء مواد الحتٌاجات العامة التورٌدات و للتجارة النهار -  118

 . التنفٌذٌة وألئحته المانون ألحكام

  

 وألئحته المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو عن ، 11272 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5110111   مالها ،رأس  

 ( 1)  مجمع 2 م ملٌون 6 الجنوب بالمنطمة(  أ)  موذجن(  211)  رلم المطعة:  بجهة ،.  التنفٌذٌة

 هو فٌما العامة التجارة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الحدٌث البناء مواد الحتٌاجات العامة التورٌدات و للتجارة النهار -  119

 االؼذٌة و الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و وتعبئة لتصنٌع مصنع تشعٌل و الامة -. العمومٌة التورٌدات   -.  لانونا به مسموح

 التجزئة و الجملة تجارة -.  التجمٌل مستحضرات و العطرٌة الزٌوت و الطبٌة االعشاب و الرٌاضٌة االؼذٌة و الخاصة

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة بالمناطك

   جمهرٌة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة

   -.  لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة عن ، 11272 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5110111   مالها ،رأس

 االؼذٌة و الخاصة االؼذٌة و الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و وتعبئة لتصنٌع مصنع تشعٌل و الامة -. العمومٌة التورٌدات

 النائٌة بالمناطك التجزئة و الجملة تجارة -.  التجمٌل مستحضرات و العطرٌة الزٌوت و الطبٌة االعشاب و الرٌاضٌة

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات

)  رلم المطعة:  بجهة ، جمهرٌة رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع

 ( 1)  مجمع 2 م ملٌون 6 الجنوب بالمنطمة(  أ)  نموذج(  211

 356 رلم لعربٌةا مصر  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الحدٌث البناء مواد الحتٌاجات العامة التورٌدات و للتجارة النهار -  121

 المكمالت صناعة - التصدٌر - الؽٌر لدى التصنٌع -.  أنواعها و أشكالها بكافة جافه حلوى تصنٌع -.    2117 لسنة

 هذة لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌة والمرارت اللوائح و الموانٌن أحكام مراعاة مع الؽذائٌة

 أعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز األنشطة

 السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة

   2117 لسنة 356 رلم العربٌة مصر عن ، 11272 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5110111   مالها ،رأس   تشترٌها أو

 مراعاة مع الؽذائٌة المكمالت صناعة - التصدٌر - الؽٌر لدى التصنٌع -.  أنواعها و أشكالها بكافة جافه حلوى تصنٌع -. 

 للشركة وٌجوز األنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌة والمرارت اللوائح و الموانٌن أحكام

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً ؼٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن

:  بجهة ، تشترٌها أو السالفة الهٌئات فً تندمج أن لها ٌجوز كما.  الخارج أو مصر فى ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 ( 1)  مجمع 2 م ملٌون 6 الجنوب بالمنطمة(  أ)  نموذج(  211)  رلم المطعة

   ،  شركة   وشرٌكه انور احمد دمحم -  121

  

 السٌاحة وزارة من التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 الضوابط لكافة استٌفائها من الوزارة من تاكد بعد الامتها تم التً السٌاحٌة المنشات او الفنادق تلن تشؽٌل لبل

  نشاطها لمباشرة الالزمة المطلوبة السٌاحٌة واالشتراطات

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع عن ، 11278 برلم 21211314 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 المنشات او الفنادق نتل تشؽٌل لبل السٌاحة وزارة من التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 الالزمة المطلوبة السٌاحٌة واالشتراطات الضوابط لكافة استٌفائها من الوزارة من تاكد بعد الامتها تم التً السٌاحٌة

 4 المجاورة - 1 مربع - 3 عمارة - 3 شمة: :  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 واألجنحة والشمك والموتٌالت، ، الثابتة الفنادق، وتشؽٌل الامة ( أ)  ،  شركة   وشرٌكه انور احمد دمحم -  122

 أو تجارٌة أو رٌاضٌة أو ترفٌهٌة أو خدمٌة كانت سواء بذلن المرتبطة أو المكملة واألنشطة السٌاحٌة، والمرى الفندلٌة،

 الفندلٌة واألجنحة والشمك والموتٌالت الفنادق مستوى ٌمل أال على فٌها، والتوسع بها الخاصة المنشآت واستكمال ثمافٌة،

 من المبنٌة المساحات إجمالً نصؾ على منها المبٌعة الوحدات مساحة إجمالً ٌزٌد وأال نجوم ثالثة عن السٌاحٌة والمرى

 . للمشروع اإلٌوائٌة الطالة

 الامة ( أ) عن ، 11278 برلم 21211314 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   المخٌمات وتشؽٌل الامة ( ب)

 بذلن المرتبطة أو المكملة واألنشطة السٌاحٌة، والمرى الفندلٌة، واألجنحة والشمك والموتٌالت، ، الثابتة الفنادق، وتشؽٌل

 ٌمل أال على فٌها، والتوسع بها الخاصة المنشآت واستكمال ثمافٌة، أو تجارٌة أو رٌاضٌة أو ترفٌهٌة أو خدمٌة كانت سواء

 الوحدات مساحة إجمالً ٌزٌد وأال نجوم ثالثة عن السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واألجنحة مكوالش والموتٌالت الفنادق مستوى

 . للمشروع اإلٌوائٌة الطالة من المبنٌة المساحات إجمالً نصؾ على منها المبٌعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 4 المجاورة - 1 مربع - 3 عمارة - 3 شمة: :  بجهة ، المخٌمات وتشؽٌل الامة ( ب)

 الثالثة شرط من وٌستثنى نجوم ثالثة عن مستواها ٌمل أال على السٌاحٌة  ،  شركة   وشرٌكه انور احمد دمحم -  123

 خارج الواعدة والمناطك الجدٌد الوادي محافظة فً الممامة السٌاحٌة المشروعات إلٌهما المشار( ب) ،(أ) بالبندٌن النجوم

 . الوزراء مجلس رئٌس من لرار بتحدٌدها ٌصدر التً المدٌم الوادي نطاق

 على الحفاظ بشرط وتؤمٌنها، السٌاحً لتشؽٌلها الالزمة الخدمات متكاملة النٌلٌة المراسً وإدارة وتشؽٌل إلامة -1

 ،رأس   الطالة تمل وأال المختصة، الجهات من والمعتمدة المحددة بالموالع الحرٌك أخطار ومن التلوث من النهرٌة البٌئة

 نجوم ثالثة عن مستواها ٌمل أال على السٌاحٌة عن ، 11278 برلم 21211314 فى ،لٌدت 5111110111   مالها

 الجدٌد الوادي محافظة فً الممامة السٌاحٌة المشروعات إلٌهما المشار( ب) ،(أ) بالبندٌن النجوم الثالثة شرط من وٌستثنى

 . الوزراء مجلس رئٌس من لرار بتحدٌدها ٌصدر التً المدٌم الوادي نطاق خارج الواعدة والمناطك

 على الحفاظ بشرط وتؤمٌنها، السٌاحً لتشؽٌلها الالزمة الخدمات متكاملة النٌلٌة المراسً وإدارة وتشؽٌل إلامة -1

:  بجهة ، الطالة تمل وأال المختصة، الجهات من والمعتمدة المحددة بالموالع الحرٌك أخطار ومن التلوث من النهرٌة البٌئة

 4 المجاورة - 1 بعمر - 3 عمارة - 3 شمة: 

 . عائما فندلا( 24) عدد عن منها لكل االستٌعابٌة  ،  شركة   وشرٌكه انور احمد دمحم -  124

 . بها المرتبطة أو لها المكملة واألنشطة الؽوص ومراكز الجولؾ ومالعب الٌخوت مارٌنا وتشؽٌل إلامة -2

 وؼٌرها والعالجٌة، الطبٌة والمراكز المستشفٌات لدى الحجز إجراءات بتنظٌم وذلن للمرضى العالجٌة السٌاحة -3

 . بالسٌاحة المختص الوزٌر مع بالتنسٌك بالصحة المختص الوزٌر من لرار بتحدٌده ٌصدر مما

 النظم من وؼٌرها المرجانٌة والشعاب الطٌور مشاهدة وموالع البٌئٌة، النزل وإدارة بإلامة وذلن البٌئٌة، السٌاحة -4

 عن منها لكل االستٌعابٌة عن ، 11278 برلم 21211314 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس.   المتمٌزة البٌئٌة

 . عائما فندلا( 24) عدد

 . بها المرتبطة أو لها المكملة واألنشطة الؽوص ومراكز الجولؾ ومالعب الٌخوت مارٌنا وتشؽٌل إلامة -2

 وؼٌرها والعالجٌة، الطبٌة والمراكز المستشفٌات لدى الحجز ءاتإجرا بتنظٌم وذلن للمرضى العالجٌة السٌاحة -3

 . بالسٌاحة المختص الوزٌر مع بالتنسٌك بالصحة المختص الوزٌر من لرار بتحدٌده ٌصدر مما

 النظم من وؼٌرها المرجانٌة والشعاب الطٌور مشاهدة وموالع البٌئٌة، النزل وإدارة بإلامة وذلن البٌئٌة، السٌاحة -4

 4 المجاورة - 1 مربع - 3 عمارة - 3 شمة: :  بجهة ،. المتمٌزة البٌئٌة

 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة   شرٌكه و حلبً شعبان دمحم شادي -  125

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117

 : لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة -

 .أنواعه بكافة الفندلً و المكتبً و المنزلً المعدنً و الخشبً األثاث              

 . MDF أخشاب               

 .الفندلً و المكتبً و المنزلً األثاث اكسسوارات              

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .الفندلً و المكتبً و المنزلً األثاث اكسسوارات و االخشاب تجارة -

 الوارد النشاط عن ، 11358 برلم 21211325 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   إفراد الشركة على -

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 : لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة -

 .أنواعه بكافة الفندلً و المكتبً و المنزلً المعدنً و الخشبً األثاث              

 . MDF أخشاب               

 .الفندلً و المكتبً و المنزلً األثاث اكسسوارات              

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .الفندلً و المكتبً و المنزلً األثاث اكسسوارات و االخشاب تجارة -

 - الممصود عبد مجمع - 22 رلم عمارة - أ 3 رلم الوحدة:  بجهة ، إفراد الشركة على -

 بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات  ،  شركة   شرٌكه و حلبً شعبان دمحم شادي -  126

 الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل

  

 مالٌة حسابات عن ، 11358 برلم 21211325 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الموانٌن احكام مراعاة مع

 بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل

  

 - الممصود عبد مجمع - 22 رلم عمارة - أ 3 رلم الوحدة:  بجهة ، الموانٌن احكام مراعاة مع

 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة   وشرٌكه خمٌس مجٌد فاٌز احمد -  127

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117

 . النسٌج و الؽزل و المفروشات و الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة -

 :  التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .التصدٌر -

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على -

   مالها ،رأس   الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2117

 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن ، 11297 برلم 21211317 فى ،لٌدت 5111110111

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة

 . النسٌج و الؽزل و المفروشات و الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة -

 :  التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .التصدٌر -

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على -

 رلم الوحدة:  بجهة ، الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2117

 - B1 الصناعٌة المنطمة - للصناعات كٌنج شركة مجمع - VIF لطعة - 59 ، 58

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون  ،  شركة   وشرٌكه خمٌس مجٌد فاٌز احمد -  128

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 .المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 نشاطها

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون عن ، 11297 برلم 21211317 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 .المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - B1 الصناعٌة المنطمة - للصناعات كٌنج شركة مجمع - VIF لطعة - 59 ، 58 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها

 المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Bro Foods الؽذائٌة المواد لصناعة فودز برو -  129

  البٌطرٌة واالدوٌة الصحى الصرؾ واكسسوارات التجمٌل ومستحضرات الؽذائٌة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن ،

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11326 برلم 21211322 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

  البٌطرٌة واالدوٌة الصحى الصرؾ واكسسوارات التجمٌل ومستحضرات الؽذائٌة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن ،

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها هةشبٌ أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - كؾ طاهر ش 11 بـ الكائن العمار:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 - أنواعه بكافة الكٌن وإنتاج لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامة   ،  شركة   وشرٌكته زٌدان عبدالوهاب وحٌد احمد -  131

 بكافة األلبان منتجات - أنواعها بكافة والشٌكوالتة الجافة الحلوٌات - أنواعها بكافة المخبوزات - أنواعه بكافة البسكوٌت

 البمولٌات وتعبئة - والدواجن اللحوم منتجات وتصنٌع تجهٌز - وتجمٌدها وتجفٌفها والفاكهة الخضروات تجهٌز - أنواعها

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع الطعام ملح تعبئة - الؽذائٌة المنتجات وجمٌع

 النشاط لمباشر الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 الكٌن وإنتاج لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامة عن ، 11355 برلم 21211325 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 منتجات - أنواعها بكافة والشٌكوالتة الجافة الحلوٌات - أنواعها بكافة المخبوزات - أنواعه بكافة البسكوٌت - أنواعه بكافة

 - والدواجن اللحوم منتجات وتصنٌع تجهٌز - وتجمٌدها وتجفٌفها والفاكهة الخضروات تجهٌز - أنواعها بكافة األلبان

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع الطعام ملح تعبئة - الؽذائٌة جاتالمنت وجمٌع البمولٌات وتعبئة

 بالمنطمة( أ) نموذج - 182 رلم لطعة:  بجهة ، النشاط لمباشر الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 (1) مجمع 2م ملٌون 6 الجنوبٌة

  بالداخل للعمل المصرٌة العمالة الحاق -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العمالة اللحاق بٌرفاكتٌشن -  131

 داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة والٌتم للركاب البرى النمل خدمات -

 للطرق العامة الهٌئة من النشاط بمزاولة الترخٌص واستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه او المطرالمصرى

 والنمل اوالرحالت السٌاحى النمل انشطة مزاولة تراخٌص التمنح الهٌئة بان االعتبار فى االخذ مع البرى والنمل والكبارى

   مالها ،رأس   للخدمة المطلوبه للخطوط منالصة او ممارسة او مزاٌده اجراء خالل من اال بالسٌارات للركاب الجماعى

  بالداخل للعمل المصرٌة العمالة الحاق - عن ، 11224 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111

 داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة والٌتم للركاب البرى النمل خدمات -

 للطرق العامة الهٌئة من النشاط بمزاولة الترخٌص واستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه او المطرالمصرى

 والنمل اوالرحالت السٌاحى النمل انشطة مزاولة تراخٌص التمنح الهٌئة بان االعتبار فى االخذ مع البرى والنمل والكبارى

 الوحدة:  بجهة ، للخدمة المطلوبه للخطوط منالصة او ممارسة او مزاٌده اجراء خالل من اال بالسٌارات للركاب الجماعى

 - االردنٌة - المباركٌة سنتر - 3

 بالسٌارات النمل خدمات او وللبضائع للركاب البري والنمل  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العمالة اللحاق بٌرفاكتٌشن -  132

 وذلن والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم لجهاز الرجوع وٌتم للتراخٌص االنتهاء االبعد المعلومات تكنولوجٌا باستخدام

   النشاط هذا لمزاولة المخصص المٌد بسجل والتسجٌل والتصنٌؾ للدراسة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 او وللبضائع للركاب البري والنمل عن ، 11224 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   تعاونها

 البرى النمل تنظٌم لجهاز الرجوع وٌتم للتراخٌص االنتهاء االبعد المعلومات تكنولوجٌا باستخدام بالسٌارات النمل خدمات

   النشاط هذا لمزاولة المخصص مٌدال بسجل والتسجٌل والتصنٌؾ للدراسة وذلن والدولى الداخلى

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - االردنٌة - المباركٌة سنتر - 3 الوحدة:  بجهة ، تعاونها

 لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العمالة اللحاق بٌرفاكتٌشن -  133

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن

 فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على عن ، 11224 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 سنتر - 3 الوحدة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج

 - االردنٌة - المباركٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  - هو الشركة ؼرض  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة الكرتون لصناعة تروبان  -: -  134

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

  

  -: لتصنٌع  مصنع تشؽٌل و إلامة

 (. مطبوع و سادة)  مضلع كرتون علب                   

 ( .    مطبوع و سادة)  دوبلكس كرتون علب                    

  

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 فً 2117 لسنة  7 رلم المانون و 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم ، والتصدٌر االستٌراد -

 المستوردٌن سجل شؤن

  - هو الشركة ؼرض عن ، 11236 برلم 21211318 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس   على

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

  

  -: لتصنٌع  مصنع تشؽٌل و إلامة

 (. مطبوع و سادة)  مضلع كرتون علب                   

 ( .    مطبوع و سادة)  دوبلكس كرتون علب                    

  

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 فً 2117 لسنة  7 رلم المانون و 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم ، والتصدٌر االستٌراد -

 المستوردٌن سجل شؤن

 A3 الصناعٌة المنطمة - 69 ، 68 أرلام المطعتٌن:  بجهة ، على

 و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة الكرتون لصناعة تروبان  -: -  135

 ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 إفراد الشركة عن ، 11236 برلم 21211318 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس   اإلخالل دون وذلن

 التزام عدم حالة فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 A3 الصناعٌة المنطمة - 69 ، 68 أرلام المطعتٌن:  بجهة ، اإلخالل دون وذلن

-  ،  شركة   مسئولٌة ذات شركة Unicorn Seeds & Chemicals  الكٌماوٌات و للبذور ٌونٌكورن -  136

 .العامة الصحة مبٌدات و األسمدة و المخصبات و التماوي و البذور و الزراعٌة المبٌدات تجارة 

 .الؽٌر لدى(  العامة الصحة مبٌدات و األسمدة و المخصبات و التماوي و البذور و الزراعٌة المبٌدات) تصنٌع -

 .العمومٌة التورٌدات -

 .العامة التجارة -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . ألنشطةا

 ،رأس   التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 و التماوي و البذور و الزراعٌة المبٌدات تجارة - عن ، 11181 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها

 .العامة الصحة مبٌدات و األسمدة و المخصبات

 .الؽٌر لدى(  العامة الصحة مبٌدات و األسمدة و المخصبات و التماوي و البذور و الزراعٌة المبٌدات) تصنٌع -

 .العمومٌة التورٌدات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .العامة التجارة -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

:  بجهة ، التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 عمرو بن جمٌزة العنبر حً - الرون كفر جسر شارع  - 1 رلم العمار - 1 رلم الوحدة

 تعاونها لد  ،  شركة   مسئولٌة ذات شركة Unicorn Seeds & Chemicals  الكٌماوٌات و للبذور ٌونٌكورن -  137

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على

 . المانون

 أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد عن ، 11181 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 - 1 رلم الوحدة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً

 عمرو بن جمٌزة العنبر حً - الرون كفر جسر شارع  - 1 رلم العمار

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة "  ،  شركة   وشرٌكٌه عزٌزه دمحم ٌحًٌ -  138

 تصنٌع وكذلن ومستلزماتها انواعها بكافه بالستٌن من ومنزلٌة مائدة ادوات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة "

 وجمٌع واحجامها انواعها بجمٌع وترابٌزات وكرسً سبنسر وكولمن واشكالها انواعها بكافة والبرطمانات الشماعات

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة البالستٌكٌه المنتجات انواع جمٌع وتصنٌع(  ونفخ حمن) البالستٌن انواع

  الؽٌر ولدى الؽٌر لحساب التشؽٌل -

 فى ،لٌدت 12111110111   مالها ،رأس   علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة " عن ، 11195 برلم 21211313

 تصنٌع وكذلن ومستلزماتها انواعها بكافه بالستٌن من ومنزلٌة مائدة ادوات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة "

 وجمٌع واحجامها انواعها بجمٌع وترابٌزات وكرسً سبنسر وكولمن واشكالها انواعها بكافة والبرطمانات الشماعات

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة البالستٌكٌه المنتجات انواع جمٌع وتصنٌع(  ونفخ حمن) البالستٌن انواع

  الؽٌر ولدى الؽٌر لحساب التشؽٌل -

 الصناعٌة المنطمة -45 رلم المطعة:  بجهة ، علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 - 6أ ؼرب جنوب

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة "  ،  شركة   Miny Plast بالست مٌنى -  139

 تصنٌع وكذلن ومستلزماتها انواعها بكافه بالستٌن من ومنزلٌة مائدة ادوات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة "

 وجمٌع واحجامها انواعها بجمٌع وترابٌزات وكرسً سبنسر وكولمن واشكالها انواعها بكافة والبرطمانات الشماعات

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة البالستٌكٌه المنتجات انواع جمٌع وتصنٌع(  ونفخ حمن) البالستٌن انواع

  الؽٌر ولدى الؽٌر لحساب التشؽٌل -

 فى ،لٌدت 12111110111   مالها ،رأس   علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة " عن ، 11195 برلم 21211313

 تصنٌع وكذلن ومستلزماتها انواعها بكافه بالستٌن من ومنزلٌة مائدة ادوات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة "

 وجمٌع واحجامها انواعها بجمٌع وترابٌزات وكرسً سبنسر وكولمن واشكالها انواعها بكافة والبرطمانات الشماعات

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة البالستٌكٌه المنتجات انواع جمٌع وتصنٌع(  ونفخ حمن) البالستٌن انواع

  الؽٌر ولدى الؽٌر لحساب التشؽٌل -

 الصناعٌة المنطمة -45 رلم المطعة:  بجهة ، علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 - 6أ ؼرب جنوب

 الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون  ،  شركة   وشرٌكٌه عزٌزه دمحم ٌحًٌ -  141

 ،وفى االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن

 مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون عن ، 11195 برلم 21211313 فى ،لٌدت 12111110111   مالها ،رأس  

 مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته

 الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام معد حالة ،وفى االستثمار بمانون الواردة لالنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون

 . المانون

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - 6أ ؼرب جنوب الصناعٌة المنطمة -45 رلم المطعة:  بجهة ،. نشاطها

 النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون  ،  شركة   Miny Plast بالست مٌنى -  141

 االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ،

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون عن ، 11195 برلم 21211313 فى ،لٌدت 12111110111   مالها ،رأس  

 مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته

 الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بمانون الواردة لالنشطة

 بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون

 . المانون

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - 6أ ؼرب جنوب الصناعٌة المنطمة -45 رلم المطعة:  بجهة ،. نشاطها

 الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  My BiG Zone زون بٌج ماى -  142

  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،

 أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد عن ، 11295 برلم 21211317 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس  

 - 5 رلم الوحدة:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً

 -  األردنٌة - مول البترا - 5 رلم عمارة

 .التوزٌع و العامة التجارة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  My BiG Zone زون بٌج ماى -  143

 .األلكترونٌة التجارة -

 .المحمول الهاتؾ تطبٌمات إدارة و األلكترونٌة الموالع إدارة -

 .العماري التسوٌك و األستثمار -

 .العمومٌة التورٌدات -

 1 المرئٌه و الممرإه و المسموعه الوسائل بكافة االعالن و الدعاٌه -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 ،رأس   التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .التوزٌع و العامة التجارة - عن ، 11295 برلم 21211317 فى ،لٌدت 2111110111   مالها

 .األلكترونٌة التجارة -

 .المحمول الهاتؾ تطبٌمات إدارة و األلكترونٌة الموالع إدارة -

 .العماري التسوٌك و األستثمار -

 .العمومٌة التورٌدات -

 1 المرئٌه و الممرإه و المسموعه الوسائل بكافة االعالن و الدعاٌه -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

:  بجهة ، التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 -  األردنٌة - مول البترا - 5 رلم عمارة - 5 رلم الوحدة

 و الهندسٌة األشكال و المنتجات لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة  ،  شركة   شرٌكه و لصار دمحم مصطفى -  144

 .الخامات تشكٌل و الدٌكورات

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 و المنتجات لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة عن ، 11312 برلم 21211321 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 .الخامات تشكٌل و الدٌكورات و الهندسٌة األشكال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 جنوب الصناعٌة المنطمة - 122 رلم المطعة على الممام المصنع - علوي الثانً و علوي األول الدور:  بجهة ،. نشاطها

 - 6أ ؼرب

 مصنع وتشؽٌل ألامه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) بالست بٌتكو -  145

 أنواعها بمختلؾ والمنسوجات النسٌجٌه الخٌوط لصناعه

 أنواعها بمختلؾ البالستٌكٌه للصناعات

 االلمونٌوم العبوات لتصنٌع

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 مصنع وتشؽٌل ألامه عن ، 11327 برلم 21211322 فى ،لٌدت 15111110111   مالها ،رأس  

 أنواعها بمختلؾ والمنسوجات النسٌجٌه الخٌوط لصناعه

 أنواعها بمختلؾ البالستٌكٌه للصناعات

 االلمونٌوم العبوات لتصنٌع

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 اسماعٌلٌه مصر طرٌك - الصناعٌه التجمعات مدٌنه - 3T11 رلم الصناعٌه األرض لطعه:  بجهة ،. نشاطها

 -الصحراوي

 :هو الشركة ؼرض  ،  شركة.   ولٌةالمسئ محدودة ذات واحد شخص شركة الدلٌك لتصنٌع السالم مطاحن -  146

 الدلٌك وتعبئه والحبوب والبمول الؽالل ودش الؽالل لطحن مصنع وتشؽٌل الامة -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

  األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 :هو الشركة ؼرض عن ، 11288 برلم 21211316 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 الدلٌك وتعبئه والحبوب والبمول الؽالل ودش الؽالل لطحن مصنع وتشؽٌل الامة -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

  األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - 22/136 رلم األرض لطعه علً المائم المصنع:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 - الخدمات منطمه 6أ الصناعٌه المنطمه

 وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  Fire world industries اندستري وورلد فاٌر -  147

 والبودر بالؽازات الحرٌك وطفاٌات أسطوانات جمٌع وتعبئه االلكترونٌه واالجهزه الحرٌك أنواع جمٌع

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة ةالالزم التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 21211321 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 جمٌع وتعبئه االلكترونٌه واالجهزه الحرٌك أنواع جمٌع وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه عن ، 11318 برلم

 والبودر بالؽازات الحرٌك وطفاٌات أسطوانات

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 - ب مجمع - 2 مرحله - 37 رلم الصناعٌه الوحده:  بجهة ، الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - الجنوبٌه بالمنطمه والمتوسطه الصؽٌره بالمجمعات

 شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  Fire world industries اندستري وورلد فاٌر -  148

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها عن ، 11318 برلم 21211321 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو

 والمتوسطه الصؽٌره بالمجمعات - ب مجمع - 2 مرحله - 37 رلم الصناعٌه الوحده:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن

 - الجنوبٌه بالمنطمه

 وكرنكات وشماٌز تروس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الؽٌار لطع لتصنٌع االبونٌة -  149

 المحركات

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع "

 .نشاطها لمباشرة

 تروس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة عن ، 11215 برلم 21211314 فى ،لٌدت 311111.000   مالها ،رأس  

 المحركات وكرنكات وشماٌز

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع "

 6أ ؼرب جنوب الصناعٌة المنطمة -91 رلم:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

  السٌارات واستٌراد تجاره  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) TURBO auto misr مصر اوتو تٌربو -  151

 2117 لسنة 7 رلم المانون مراعاة مع المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 1982لسنة 121 المانون احكام بتعدٌل

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

  السٌارات واستٌراد تجاره عن ، 11212 برلم 21211314 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   وٌجوز

 2117 لسنة 7 رلم المانون مراعاة مع المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 1982لسنة 121 المانون احكام بتعدٌل

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها اولةمز فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - 18 مجاوره - الشافعً االمام ش -  األرضً بالدور محل:  بجهة ، وٌجوز

 مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) TURBO auto misr مصر اوتو تٌربو -  151

 ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة عن ، 11212 برلم 21211314 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع

 ش -  األرضً بالدور محل:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،

 - 18 مجاوره - الشافعً االمام

 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الكرتون لتصنٌع هورس بالن -  152

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة

  -.أنواعه بكافة الكرتون لتصنٌع  مصنع تشؽٌل و إلامة

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط   

 . أنواعه بكافة الكرتون تجارة-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على 

   مالها ،رأس   بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن ، 11223 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة

  -.أنواعه بكافة الكرتون لتصنٌع  مصنع تشؽٌل و إلامة

 : التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط   

 . أنواعه بكافة الكرتون تجارة-

 فً و 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على 

 - 115 رلم المطعة:  بجهة ، بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 - فدان 811 الصناعٌة المنطمة

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الكرتون لتصنٌع هورس بالن -  153

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

   مالها ،رأس   بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .2117 لسنة 72 رلم االستثمار عن ، 11223 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 . المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 المطعة:  بجهة ، بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - فدان 811 الصناعٌة المنطمة - 115 رلم

 فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الكرتون لتصنٌع هورس بالن -  154

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج

 فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو عن ، 11223 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 المطعة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر

 - فدان 811 الصناعٌة المنطمة - 115 رلم

 والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال -  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة والتورٌدات للتجارة مصر ٌالوت -  155

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج -

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال -

  االلكترونً والتسوٌك االلكترونٌة التجارة -

  والتجزئة الجملة وتجارة التجارٌة والمراكز ماركت الهاٌبر وتشؽٌل الامة -

 أعمال - عن ، 11242 برلم 21211319 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   التورٌدات -

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -

 . علٌها والتدرٌب

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج -

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال -

  االلكترونً والتسوٌك االلكترونٌة التجارة -

  والتجزئة الجملة وتجارة التجارٌة والمراكز ماركت الهاٌبر وتشؽٌل الامة -

 الفسطاط حى - السادس الحى مركز - 4 شمة - 1 عمارة:  بجهة ، التورٌدات -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  بالداخل للعمل المصرٌة العمالة الحاق -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Flex Qweb كوٌب فلٌكس -  156

  المشروعات وادارة العامة والمماوالت العمومٌة التورٌدات -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 للعمل المصرٌة العمالة الحاق - عن ، 11311 برلم 21211317 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

  بالداخل

  المشروعات وادارة العامة والمماوالت العمومٌة التورٌدات -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - االردنٌة - التجارى الهاشمٌة مركز - ب مبنى - 212 رلم الوحدة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

.   المسئولٌة محدودة ذات واحد شخص شركة  الؽذائً والتصنٌع الزراعى والتطوٌر لالستثمار داتش روٌال -  157

 والفاكهة الخضراوات وتعبئة الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -  ،  شركة

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً تزراعواس استصالح -

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

  -: ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج

 عن ، 11325 برلم 21211322 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   سواء الحٌوانات، أنواع جمٌع تربٌة -

 والفاكهة الخضراوات وتعبئة الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح -

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

  -: ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج

 - 5 مج - 8 عمارة:  بجهة ، سواء الحٌوانات، أنواع جمٌع تربٌة -

.   المسئولٌة محدودة ذات واحد شخص شركة  الؽذائً والتصنٌع الزراعى والتطوٌر لالستثمار داتش روٌال -  158

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان  ،  شركة

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

 اللحوم

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

  األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان عن ، 11325 برلم 21211322

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

 اللحوم

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

  األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - 5 مج - 8 عمارة:  بجهة ، تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

.   المسئولٌة محدودة ذات واحد شخص شركة  الؽذائً والتصنٌع الزراعى والتطوٌر لالستثمار داتش روٌال -  159

  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً  ،  شركة

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً عن ، 11325 برلم 21211322 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 - 5 مج - 8 عمارة:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح  ،  شركة   وشرٌكها الصفتً سلٌمان جالل فادي جالل -  161

  -: ومنها

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 أو البور األراضً واستزراع استصالح عن ، 11343 برلم 21211324 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

  -: ومنها الصحراوٌة،

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 -الجوسك لرٌة الصفتً سلٌمان جالل فادي جالل منزل:  بجهة ،. هانشاط

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة -  ،  شركة   وشرٌكه سلٌمان خلٌفه دمحم ولٌد -  161

 البناء ومواد التعدٌنٌة والخامات الكربونات ومعالجه وتعبئة وطحن لخلط مصنع وتشؽٌل الامة -

  الكٌماوٌات انواع جمٌع والتجزئة الجملة تجارة -

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة -

  الؽٌر لدى البناء ومواد التعدٌنٌة الخامات ومعالجة وتعبئة وطحن خلط -

 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، التصدٌر

 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة - عن ، 11254

 البناء ومواد التعدٌنٌة والخامات الكربونات ومعالجه وتعبئة وطحن لخلط مصنع وتشؽٌل الامة -

  الكٌماوٌات انواع جمٌع والتجزئة الجملة تجارة -

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة -

  الؽٌر لدى البناء ومواد التعدٌنٌة الخامات ومعالجة وتعبئة وطحن خلط -

 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، التصدٌر

 - االردنٌة - مول بترا - 2 رلم مرحلة - 7 رلم الوحدة:  بجهة ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته

 مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ،  ،  شركة   وشرٌكه سلٌمان خلٌفه دمحم ولٌد -  162

 الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بمانون الواردة لالنشطة

 بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون

 . المانون

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، عن ، 11254 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز

 . المانون بذات الواردة والحوافز

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - االردنٌة - مول بترا - 2 رلم مرحلة - 7 رلم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الشركة ؼرض  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة  السلوكً والتاهٌل البشرٌه للتنمٌه هاوس رٌكافري نماهه -  163

  - هو

  البشرٌه الموارد تنمٌه

  البشرٌه الموارد وتدرٌب العداد مراكز وتجهٌز وتشؽٌل ألامه

  والمعسكرات والندوات المعارض وتنظٌم ألامه

 االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا) الحٌاه ومهارات السلوكً التؤهٌل مجال فً االستشارات تمدٌم

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

   مالها ،رأس   المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق

  - هو الشركة ؼرض عن ، 11281 برلم 21211314 فى ،لٌدت 251110111

  البشرٌه الموارد تنمٌه

  البشرٌه الموارد وتدرٌب العداد مراكز وتجهٌز وتشؽٌل ألامه

  والمعسكرات والندوات المعارض وتنظٌم ألامه

 االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا) الحٌاه ومهارات السلوكً التؤهٌل مجال فً االستشارات تمدٌم

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

 - 482 طعه:  بجهة ، المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق

 ثان- 13 مجاوره

 لانون من 27  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة  السلوكً والتاهٌل البشرٌه للتنمٌه هاوس رٌكافري نماهه -  164

 التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 لانون من 27 عن ، 11281 برلم 21211314 فى ،لٌدت 251110111   مالها ،رأس   ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 التنفٌذٌة والئحته المال سرأ سوق

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ثان- 13 مجاوره - 482 طعه:  بجهة ، ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  2117 لسنة 72 لمانون التنفٌذٌة لالئحة داخل أنشطة  ،  شركة   وشركاة دمحم شولً دمحم احمد -  165

 . المعادن وتشؽٌل وتشكٌل الهندسٌة للصناعات مصنع وادارة وتشؽٌل إلامة -1

 . الجاهزة والمالبس والنسٌج الؽزل لتصنٌع مصنع وادارة وتشؽٌل لامة -2

 ما ذلن وٌشمل الصناعٌة، المناطك إدارة أو تسوٌك أو التنمٌة استكمال أو الصناعٌة للمناطك المتكاملة الصناعٌة التنمٌة -3

 -: ٌؤتً

 . الصناعٌة للمنطمة الخارجٌة األساسٌة البنٌة ومصادر األساسٌة البنٌة إنشاء ( أ)

  

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس.   للمشروعات جاهزة تمدم الصناعٌة بالمنطمة مصانع مبانً إنشاء ( ب)

  2117 لسنة 72 لمانون التنفٌذٌة لالئحة داخل أنشطة عن ، 11313 برلم 21211318

 . المعادن وتشؽٌل وتشكٌل الهندسٌة للصناعات مصنع وادارة وتشؽٌل إلامة -1

 . الجاهزة والمالبس والنسٌج الؽزل لتصنٌع مصنع وادارة وتشؽٌل لامة -2

 ما ذلن وٌشمل الصناعٌة، المناطك إدارة أو تسوٌك وأ التنمٌة استكمال أو الصناعٌة للمناطك المتكاملة الصناعٌة التنمٌة -3

 -: ٌؤتً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . الصناعٌة للمنطمة الخارجٌة األساسٌة البنٌة ومصادر األساسٌة البنٌة إنشاء ( أ)

  

 - 166 رلم الصناعٌة المطعة:  بجهة ،. للمشروعات جاهزة تمدم الصناعٌة بالمنطمة مصانع مبانً إنشاء ( ب)

 - c8 الصناعٌة المنطمة

   ،  شركة   وشركاة دمحم شولً دمحم احمد -  166

 .بداخلها والمنشآت المرافك وصٌانة الصناعٌة المنطمة إدارة ( ت)

  -: ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج -4

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات، أنواع جمٌع تربٌة ( أ)

 أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة ( ب)

 اللحوم

 . الخٌول تربٌة  ( ت)

 . السمكٌة المزارع ( ث)

  

 . 2117 لسنة 27 لمانون التنفٌذٌة الالئحة خارج أنشطة

 عن ، 11313 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   التزام مع ، والتصدٌر االستٌراد -1

 .بداخلها والمنشآت المرافك وصٌانة الصناعٌة المنطمة إدارة ( ت)

  -: ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج -4

 . اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات، أنواع جمٌع تربٌة ( أ)

 أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة ( ب)

 اللحوم

 . الخٌول تربٌة  ( ت)

 . السمكٌة المزارع ( ث)

  

 . 2117 لسنة 27 لمانون التنفٌذٌة الالئحة خارج أنشطة

 - c8 الصناعٌة المنطمة - 166 رلم الصناعٌة المطعة:  بجهة ، التزام مع ، والتصدٌر االستٌراد -1

 121 رلم المانون واحكام 2117 لسنة 7 رلم المانون باحكام الشركة  ،  شركة   وشركاة دمحم شولً دمحم احمد -  167

 . 1982 لسنة

 . لانونا بة مسموح هو فٌما العامة التجارة -2

 . العمومٌة التورٌدات -3

 والئحته 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع 

 لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة

   مالها ،رأس   والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بمانون الواردة

 المانون واحكام 2117 لسنة 7 رلم المانون باحكام الشركة عن ، 11313 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111

 . 1982 لسنة 121 رلم

 . لانونا بة مسموح هو فٌما العامة التجارة -2

 . العمومٌة التورٌدات -3

 والئحته 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع 

 لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة

 المطعة:  بجهة ، والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بمانون الواردة

 - c8 الصناعٌة المنطمة - 166 رلم الصناعٌة

 االنشطة تمتع عدم مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة  ،  شركة   وشركاة دمحم شولً دمحم احمد -  168

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة عن ، 11313 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات ثماراالست لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2117



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - c8 الصناعٌة المنطمة - 166 رلم الصناعٌة المطعة:  بجهة ،. نشاطها

 فٌما المشروبات أنواع جمٌع وتمدٌم الكافٌهات و المطاعم وادارة وتشؽٌل إلامة -1  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) تلمٌمة -  169

 . الكحولٌة عدا

 . الجاهزة الوجبات واعداد تمدٌم -2

 . لانونا بة مسموح هو فٌما العامة التجارة -3

 . العمومٌة التورٌدات -4

 لسنة 121 رلم المانون واحكام 2117 لسنة 7 رلم المانون باحكام الشركة التزام مع ، والتصدٌر االستٌراد -5

1982 . 

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 و المطاعم وادارة وتشؽٌل إلامة -1 عن ، 11241 برلم 21211319 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . الكحولٌة عدا فٌما المشروبات أنواع جمٌع وتمدٌم الكافٌهات

 . الجاهزة الوجبات واعداد تمدٌم -2

 . لانونا بة مسموح هو فٌما العامة التجارة -3

 . العمومٌة التورٌدات -4

 لسنة 121 رلم المانون واحكام 2117 لسنة 7 رلم المانون باحكام الشركة التزام مع ، والتصدٌر االستٌراد -5

1982 . 

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

  mc3/  42 بالمطعة الكائن التجاري الهاشمٌة بمركز - ب  بالمبنً األرضً الدور -( 28) رلم وحدة:  بجهة ،. نشاطها

- 

 - بمولٌات)  الؽذائٌه المواد وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه  ،  شركة   وشرٌكه زكً المادر عبد مصطفً -  171

 ( توابل - دلٌك - سكر

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 المواد وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه عن ، 11351 برلم 21211325 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 ( توابل - دلٌك - سكر - بمولٌات)  الؽذائٌه

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 -C8 ٌهالصناع المنطمه - 63 المطعه - األرضً الدور:  بجهة ،. نشاطها

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة -  ،  شركة   وشرٌكه الطاهر دمحم الطاهر -  171

  والمعدات السٌارات وشحوم زٌوت لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -

 الهٌكلة وإعادة أنشطتها اختالؾ على والمرافك الخدمات ومشروعات الصناعٌة للمشروعات التنفٌذ إدارة أعمال -

 .للمصانع واإلدارٌة الفنٌة

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة -

 الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة التزام مع ، التجارٌة التوكٌالت -

 التجارٌة

  التصدٌر  -

 21211331 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع -

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة - عن ، 11391 برلم

  والمعدات السٌارات وشحوم زٌوت لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -

 الهٌكلة وإعادة أنشطتها اختالؾ على والمرافك الخدمات ومشروعات الصناعٌة للمشروعات التنفٌذ إدارة أعمال -

 .للمصانع واإلدارٌة الفنٌة

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة -

 الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة التزام مع ، التجارٌة التوكٌالت -

 التجارٌة

  التصدٌر  -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 - النور منشٌة ش - 15 عمارة - االرضى الدور:  بجهة ، بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع -

 العزازى كفر

 التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص  ،  شركة   وشرٌكه الطاهر دمحم الطاهر -  172

 الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل

 االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بمانون

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2117 لسنة 72 رلم

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص عن ، 11391 برلم 21211331

 االستثمار بمانون الواردة نشطةلال مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ،

 منشٌة ش - 15 عمارة - االرضى الدور:  بجهة ، الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 العزازى كفر - النور

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول  ،  شركة   وشرٌكه الطاهر دمحم الطاهر -  173

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول عن ، 11391 برلم 21211331 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 العزازى كفر - النور منشٌة ش - 15 عمارة - االرضى الدور:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 و االستثمار -  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة االستثمار و العماري للتطوٌر ماسترز اٌجٌبت   -: -  174

 .العماري التطوٌر

 .العامة المماوالت -

 .التصدٌر -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 .العماري التطوٌر و االستثمار - عن ، 11275 برلم 21211314 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 .العامة المماوالت -

 .التصدٌر -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 مجمع شارع من متفرع النصر شارع - 19 رلم عمارة - الثانً الدور - 3 رلم الوحدة: :  بجهة ،.  المانون ألحكام

 - الحكومٌة المصالح

 العبوات تؽلٌؾ و تمفٌل و لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة -  ،  شركة   شركاه و مناع احمد دمحم دمحم احمد -  175

 مستحضرات و الدوائٌة بالصناعات الخاصة النفاثات أجزاء و المعدن و المطاط األؼطٌة و الزجاجٌة و البالستٌكٌة

 .المنظفات و التجمٌل

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 نشاطها

 و لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة - عن ، 11371 برلم 21211328 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 بالصناعات الخاصة النفاثات أجزاء و المعدن و المطاط األؼطٌة و الزجاجٌة و البالستٌكٌة العبوات تؽلٌؾ و تمفٌل

 .المنظفات و التجمٌل مستحضرات و الدوائٌة

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 5 رلم المجاورة - 16 رلم فٌال  - األول الدور - 1 رلم الوحدة: :  بجهة ، نشاطها

   ،  شركة   وشرٌكته ٌوسؾ دمحم سالم فهد -  176

 التعوٌضٌه واالجهزه الطبٌه المستلزمات لجمٌع والتجزئه الجمله تجاره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 المستلزمات لجمٌع والتجزئه الجمله تجاره عن ، 11388 برلم 21211331 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 التعوٌضٌه واالجهزه الطبٌه

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 1 محل - 147 عمار - الساددسه المجاوره:  بجهة ،. نشاطها

 بالداخل للعمل المصرٌه العماله الحاق  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العماري واالستثمار بالداخل العماله اللحاق بابل -  177

  العماري االستثمار

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، ةالسارٌ والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 للعمل المصرٌه العماله الحاق عن ، 11189 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   على تعاونها

 بالداخل

  العماري االستثمار

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - 14 الحً - 57 رلم بالعمار - 3 رلم الوحده:  بجهة ، على تعاونها

 الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العماري واالستثمار بالداخل العماله اللحاق بابل -  178

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،

  

 ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك عن ، 11189 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 رلم بالعمار - 3 رلم الوحده:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 - 14 الحً - 57

 :لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة    ،  شركة   وشرٌكه الحدٌدي محمود إسماعٌل إبراهٌم احمد -  179

 والجرانٌت الرخام وجلً ونشر البناء مواد -

 االسمنتً الطوب -

 المعادن وتشؽٌل تشكٌل -

 الدوائٌة والعبوات البالستٌكٌة العبوات واؼطٌة البالستٌن -

  والجافة المبردة الؽذائٌة المواد -

 الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ لتعبئة -

 والتؽلٌؾ التعبئة مواد لتصنٌع -

 اإلنتاج ماكٌنات -

 الجاهزة والمالبس والنسٌج الؽزل -

 الؽذائٌة والمكمالت واالعالؾ والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌة -

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 :لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة عن ، 11225 برلم 21211317 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 والجرانٌت الرخام وجلً ونشر البناء مواد -

 االسمنتً الطوب -

 المعادن وتشؽٌل تشكٌل -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الدوائٌة والعبوات البالستٌكٌة العبوات واؼطٌة البالستٌن -

  والجافة المبردة الؽذائٌة المواد -

 الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ لتعبئة -

 والتؽلٌؾ التعبئة مواد لتصنٌع -

 اإلنتاج ماكٌنات -

 الجاهزة والمالبس والنسٌج الؽزل -

 الؽذائٌة والمكمالت واالعالؾ والبٌطرٌة البشرٌة االدوٌة -

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 -72 مجاورة -16 لطعة - األول الدور:  بجهة ،. نشاطها

 وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة الؽذائٌة للمواد فودز اٌست -: -  181

  الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ

  الؽذائٌة المواد وتوزٌع  تورٌد -

 المانون وعلى المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة التزام مع ، والتصدٌر االستٌراد

 1982 لسنة 121 المانون احكام بعض بتعدٌل 2117 لسنة 7 رلم

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

   مالها ،رأس   شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 وتؽلٌؾ وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة - عن ، 11375 برلم 21211329 فى ،لٌدت 21111110111

  الؽذائٌة المواد

  الؽذائٌة المواد وتوزٌع  تورٌد -

 المانون وعلى المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة التزام مع ، والتصدٌر االستٌراد

 1982 لسنة 121 المانون احكام بعض بتعدٌل 2117 لسنة 7 رلم

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 94 رلم الوحدة:  بجهة ، شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 والمتوسطه الصؽٌرة الصناعٌة المجمعات بمشروع الجنوبٌة المنطمة - ب مجمع -

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة الؽذائٌة للمواد فودز اٌست -: -  181

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها عن ، 11375 برلم 21211329 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

 ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها

 والمتوسطه الصؽٌرة الصناعٌة المجمعات بمشروع الجنوبٌة المنطمة - ب مجمع - 94 رلم الوحدة:  بجهة

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح -  ،  شركة   شركاه و  الواحد عبد مخلوؾ -  182

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

 : مصنع تشؽٌل و إلامة -

 .المعادن تشؽٌل و لتشكٌل

 .الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و تعبئة و صنٌعلت

 .التؽلٌؾ و التعبئة مواد لتصنٌع

 استصالح - عن ، 11361 برلم 21211325 فى ،لٌدت 81111110111   مالها ،رأس   البشرٌة األدوٌة لتصنٌع

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

 : مصنع تشؽٌل و إلامة -



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .المعادن تشؽٌل و لتشكٌل

 .الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و تعبئة و لتصنٌع

 .التؽلٌؾ و التعبئة مواد لتصنٌع

 - 49 رلم مجاورة - 66 رلم عمارة - األرضً الدور:  بجهة ، البشرٌة األدوٌة لتصنٌع

 الدوائٌة العبوات أؼطٌة و  الؽذائٌة المكمالت و االعالؾ و البٌطرٌة و  ،  شركة   شركاه و  الواحد عبد مخلوؾ -  183

. 

  البالستٌن لتصنٌع

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 نشاطها

 المكمالت و االعالؾ و البٌطرٌة و عن ، 11361 برلم 21211325 فى ،لٌدت 81111110111   مالها ،رأس  

 . ةالدوائٌ العبوات أؼطٌة و  الؽذائٌة

  البالستٌن لتصنٌع

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - 49 رلم مجاورة - 66 رلم عمارة - األرضً الدور:  بجهة ، نشاطها

  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Metouwi For Agriculture Development Company الزراعٌة للتنمٌة مٌتوي -  184

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح -

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

 .األلكترونً التسوٌك -

 .العمومٌة التورٌدات -

   ارٌهالتج الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام األلتزام مع ، التجارٌة التوكٌالت -

 البور األراضً واستزراع استصالح - عن ، 11364 برلم 21211328 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس

  -: ومنها الصحراوٌة، أو

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألؼراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الؽمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

 .األلكترونً التسوٌك -

 .العمومٌة التورٌدات -

 ، التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 121 رلم المانون باحكام األلتزام مع ، التجارٌة التوكٌالت -

 - الساحة عزبة - أٌوب كفر بلبٌس طرٌك مفارق أمام - دٌاب السٌد دمحم العلٌم عبد/  ملن بمنزل - األرضً الدور:  بجهة

 - أٌوب كفر

  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Metouwi For Agriculture Development Company الزراعٌة للتنمٌة مٌتوي -  185

. 

 . التصدٌر -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام لاإلخال دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 . عن ، 11364 برلم 21211328 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 . التصدٌر -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 أٌوب كفر بلبٌس طرٌك مفارق أمام - دٌاب السٌد دمحم العلٌم عبد/  ملن بمنزل - األرضً الدور:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 - أٌوب كفر - الساحة عزبة -

 Maklo international trade and industry of dietary الؽذائٌه المكمالت وصناعه لتجاره الدولٌه ماكلو -  186

supplements (م.م.ذ.ش   )وتوزٌعها  الؽٌر لدي  ،  شركة  

 لانونا مسموح هو ما لكل العامه التجاره

 الشركه التزام عدم حاله وفى االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات افراد الشركه وعلى

 الشركه التزام مع 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا

 النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسه

 المجاالت تلن عن الخارج

 ، 11216 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

  وزٌعهاوت  الؽٌر لدي عن

 لانونا مسموح هو ما لكل العامه التجاره

 الشركه التزام عدم حاله وفى االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز مالٌه حسابات افراد الشركه وعلى

 الشركه التزام مع 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا

 النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسه

 المجاالت تلن عن الخارج

 بساتٌن زمام خارج - عشر الثانٌه الصناعٌه المنطمه - 5 رلم المطعه:  بجهة ، واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 - االسماعٌلٌه

 Maklo international trade and industry of dietary الؽذائٌه المكمالت وصناعه لتجاره الدولٌه ماكلو -  187

supplements (م.م.ذ.ش   )هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات  ،  شركة 

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات عن ، 11216 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - االسماعٌلٌه بساتٌن زمام خارج - عشر الثانٌه الصناعٌه المنطمه - 5 رلم المطعه:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 اإلخالل دون وذلن  ،   المخبوزات النتاج مخبز وتشؽٌل الامة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) للمخابز الشرق -  188

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 النتاج مخبز وتشؽٌل الامة - عن ، 11217 برلم 21211317 فى ،لٌدت 1511110111   مالها ،رأس  

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن  ،   المخبوزات

 . األنشطة هذه لممارسة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - 61 مجاورة - الخامس الدور - 3 عمارة - 21 شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 المخلالت وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه  ،  شركة   وشرٌكه  عبده دمحم محسن -  189

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 :   رابعا  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشؽٌل ألامه عن ، 11244 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 المخلالت

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 الصالحٌه بمدٌنه - المعدله الثانٌه الصناعٌه بالمنطمه - 18 رلم بالمطعه - األرضً بالدور المبلً العنبر:  بجهة ،:   رابعا  

 الجدٌده

 كروو مانٌفاكترٌنج فوود -  191

Food manufacturing crew لتصنٌع مصنع وتشؽٌل إلامة  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات واحد شخص شركة 

 وكاتشب ومستردة وصوصات انواعة بجمٌع وشٌكوالتة انواعة بجمٌع وٌفر انواعة بجمٌع بسكوٌت) الؽذائٌة المواد

 (الطعم مكسبات وجمٌع ومٌونٌز

  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 نشاطها

 الؽذائٌة المواد لتصنٌع مصنع ٌلوتشؽ إلامة عن ، 11253 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 وجمٌع ومٌونٌز وكاتشب ومستردة وصوصات انواعة بجمٌع وشٌكوالتة انواعة بجمٌع وٌفر انواعة بجمٌع بسكوٌت)

 (الطعم مكسبات

  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 -A5 الصناعٌة المنطمة -265 المطعة:  بجهة ، نشاطها

 الامه  ،  شركة.   المسئولٌة محدودة ذات واحد شخص شركة الكهربائٌه لالدوات الدسولً إبراهٌم ناصر احمد -  191

 منزلٌه وأدوات وأجهزه كهربائٌه أدوات وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

  األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

 أدوات وتجمٌع لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه عن ، 11277 برلم 21211314 فى ،لٌدت 6111110111   مالها ،رأس  

 منزلٌه وأدوات وأجهزه كهربائٌه

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

  األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  األول الحً - 5 مجاوره - 252 لطعه - األرضً الدور:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

- 

 االحذٌة وكعوب ونعال والموالب االسطمبات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   وشركاه كلالٌان جورج -  192

  المتنوعة الجلدٌة والمصنوعات( خٌاطة او حمن) طرٌمة وباى مادة اى من ضاالؼرا لجمٌع انواعها بجمٌع واالحذٌة

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 االسطمبات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11387 برلم 21211331 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  

( خٌاطة او حمن) طرٌمة وباى مادة اى من االؼراض لجمٌع انواعها بجمٌع واالحذٌة االحذٌة وكعوب ونعال والموالب

  المتنوعة الجلدٌة والمصنوعات

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 6أ شرق الصناعٌة المنطمة - المتطورة الجلود صناعات مركز - 33 رلم المصنع: :  بجهة ،. نشاطها

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة  ،  شركة   وشرٌكٌه احمد سٌد دمحم عالء -  193

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة عن ، 11349 برلم 21211324 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 بالمركز - 41 رلم محل:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 - رمضان من شرالعا ثان - األرضً الدور - 39 المجاوره علً الممام - التجاري

 بمختلؾ االنشائٌة الدهانات لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   شرٌكه و اسماعٌل دمحم الدٌن صالح ولٌد -  194

 الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. انواعها

 مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11359 برلم 21211325 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة

 الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. انواعها بمختلؾ االنشائٌة الدهانات لتصنٌع

 الثالثة الصناعٌة بالمنطمة(  أ  35)  رلم المطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول

 األدوات و األطفال لعب و الؽذائٌة المواد تجارة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الؽذائٌة المواد لتجارة البدر أسواق -  195

 . الفاكهة و الزراعٌة الحاصالت و الكهربائٌة األجهزة و االكسسوارات و الهداٌا و المنزلٌة

 . ماركت السوبر و المحالت إدارة و إنشاء -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 و الهداٌا و المنزلٌة األدوات و األطفال لعب و الؽذائٌة المواد تجارة - عن ، 11373 برلم 21211329

 . الفاكهة و الزراعٌة الحاصالت و الكهربائٌة األجهزة و االكسسوارات

 . ماركت السوبر و المحالت إدارة و إنشاء -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 المجاورة - 134 رلم لطعة - األرضً الدور:  بجهة ، ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - التاسع الحً - أهالً تمسٌم - 71 رلم

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الؽذائٌة المواد لتجارة البدر أسواق -  196

 . المانون ألحكام

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها عن ، 11373 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 التاسع الحً - أهالً تمسٌم - 71 رلم المجاورة - 134 رلم لطعة - األرضً الدور:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن

- 

 و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العمومٌة التورٌدات و المطاعم إلدارة أكلنً -  197

 . اواى التٌن و المؤكوالت أنواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات

 .العمومٌة التورٌدات -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشؽٌل و الامة - عن ، 11377 برلم 21211329

 . اواى التٌن و المؤكوالت أنواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا) المشروبات

 .العمومٌة التورٌدات -

 هذه لممارسة الالزمة ٌصالتراخ استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 رلم عمارة - األرضً الدور:  بجهة ، تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - 18 رلم المجاورة - 193

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العمومٌة التورٌدات و المطاعم إلدارة أكلنً -  198

 . المانون ألحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها عن ، 11377 برلم 21211329 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 - 18 رلم المجاورة - 193 رلم عمارة - األرضً الدور:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة  ،  شركة   وشرٌكه المناطره جمال خالد:    -  199

  الؽذائٌة المنتجات وجمٌع البن وتؽلٌؾ وتعبئة وطحن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة

  التصدٌر -

 والئحته 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى ماراالستث بمانون الواردة

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة عن ، 11385 برلم 21211331

  الؽذائٌة المنتجات وجمٌع البن وتؽلٌؾ وتعبئة وطحن لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة -

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة

  التصدٌر -

 والئحته 2117 لسنة 72 االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة

( 5/2) رلم بالمطعة( 11&9) رلم الوحدة:  بجهة ، ٌسمط الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى االستثمار بمانون الواردة

 العمار لالستثمار النور مشروع - أ نموذج - االرضى بالدور - المتوسط االسكان شرق - 65 المجاورة خدمات منطمة

 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها  ،  شركة   وشرٌكه المناطره جمال خالد:    -  211

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2117 لسنة

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها عن ، 11385 برلم 21211331 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون

 . المانون

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - المتوسط االسكان شرق - 65 المجاورة خدمات منطمة( 5/2) رلم بالمطعة( 11&9) رلم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها

 العمار لالستثمار النور مشروع - أ نموذج - االرضى بالدور

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة   شرٌكه و حلبً شعبان دمحم شادي -  211

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح عن ، 11358 برلم 21211325 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 الممصود عبد مجمع - 22 رلم عمارة - أ 3 رلم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

- 

 التركٌبات بؤعمال المٌام -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العمومٌة التورٌدات و المٌكانٌكٌة للتركٌبات برٌمٌر -  212

 .المٌكانٌكٌة

 .العمومٌة التورٌدات -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 .المٌكانٌكٌة التركٌبات بؤعمال المٌام - عن ، 11271 برلم 21211311 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 .العمومٌة التورٌدات -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - بٌتن ابنً - عشر الرابع الحً - 2 ب بلون - 74 رلم المطعة - األرضً الدور:  بجهة ، المانون ألحكام

 البالستٌكٌة المنتجات  لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكه حجازي عماره عادل احمد -  213

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 المنتجات  لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11367 برلم 21211328 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 البالستٌكٌة

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 سعدون - الجوت تمسٌم ش - 1 اداري مبنً:  بجهة ،. نشاطها

 الحاق -  ،  شركة(    م.م.ذ.ش)  العمالة والحاق العامة والمماوالت االنتاج خطوط وتشؽٌل وادارة لدعم الدولٌة -  214

  بالداخل للعمل المصرٌة العمالة

 العامة والمماوالت االنتاج خطوط وتشؽٌل ادارة -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 للعمل المصرٌة العمالة الحاق - عن ، 11381 برلم 21211329 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

  بالداخل

 العامة والمماوالت االنتاج خطوط وتشؽٌل ادارة -

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 المدٌنة مركز - MC3 - 9 رلم لطعة - االدارى التجارى المركز - الثالث الدور - 11 رلم مكتب:  بجهة ، المانون ألحكام

 - الرئٌسً

 وأ مصر فً  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة  السلوكً والتاهٌل البشرٌه للتنمٌه هاوس رٌكافري نماهه -  215

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً عن ، 11281 برلم 21211314 فى ،لٌدت 251110111   مالها ،رأس  

 ثان- 13 مجاوره - 482 طعه:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة  للدباؼة كى اٌه لٌراط -: -  216

 الجلود لدباؼه مدبؽه وتشؽٌل الامه -

 ومستلزماتها للجلود والتجزئة الجملة تجارة -

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة -

 رلم المانون و المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة التزام مع ، والتصدٌر االستٌراد

 المانون احكام بعض بتعدٌل 2117 لسنة 7 رلم المانون وعلى التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121

 1982 لسنة 121

 21211331 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة عن ، 11386 برلم

 الجلود لدباؼه مدبؽه وتشؽٌل الامه -

 ومستلزماتها للجلود والتجزئة الجملة تجارة -

 : لتنفٌذٌةا والئحته 72 لانون خارج االنشطة -

 رلم المانون و المستوردٌن سجل شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة التزام مع ، والتصدٌر االستٌراد

 المانون احكام بعض بتعدٌل 2117 لسنة 7 رلم المانون وعلى التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121

 1982 لسنة 121



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مدٌنة مشروع  - 2 ش -  L20 نموذج عنبر:  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن 

 - بالروبٌكى الجلود

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ،  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة  للدباؼة كى اٌه لٌراط -: -  217

 . األنشطة هذه لممارسة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، عن ، 11386 برلم 21211331 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - بالروبٌكى الجلود مدٌنة مشروع  - 2 ش -  L20 نموذج عنبر:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  المهارات وتنمٌه مركزتدرٌب  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) المهارات لتنمٌه الطاهر -  218

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها اتالشرك مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 21211311 فى ،لٌدت 181110111   مالها ،رأس   الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المهارات وتنمٌه مركزتدرٌب عن ، 11273

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال ؼرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - علوي األول الدور - 51 عمار - النمرسً مسجد ش:  بجهة ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - المومٌه التعاونٌه المساكن

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) المهارات لتنمٌه الطاهر -  219

  المانون ألحكام طبما  

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، عن ، 11273 برلم 21211311 فى ،لٌدت 181110111   مالها ،رأس  

 التعاونٌه المساكن - علوي األول الدور - 51 عمار - النمرسً مسجد ش:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 - المومٌه

  المصانع مستلزمات وتورٌد العمومٌة  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة والتورٌدات للتجارة مصر ٌالوت -  211

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن  ،

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

  ،  المصانع مستلزمات وتورٌد العمومٌة عن ، 11242 برلم 21211319 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة عماالأ تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 الفسطاط حى - السادس الحى مركز - 4 شمة - 1 عمارة:  بجهة ،.  المانون ألحكام



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لدى(  الطبٌة المستلزمات و األدوٌة)  تصنٌع -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الطبٌة المستلزمات و لؤلدوٌة فارم إٌبن -  211

 . الؽٌر

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 المستلزمات و األدوٌة)  تصنٌع - عن ، 11267 برلم 21211311 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . الؽٌر لدى(  الطبٌة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - 47 رلم المجاورة - الفسطاط مركز - 41 رلم الوحدة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة الكرتون لصناعة تروبان  -: -  212

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام عن ، 11236 برلم 21211318 فى ،لٌدت 111111110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 A3 الصناعٌة المنطمة - 69 ، 68 أرلام المطعتٌن:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 تمدٌم .1  ،  شركة   Safty Future Engineering Consulting الهندسٌة لالستشارات فٌوتشر سفتً -  213

 والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات

 الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا ذواالستحوا المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة

  المتنملة والصٌانة كاملة الحرٌك اطفاء وانظمة الحرٌك شبكات وتركٌب وتنفٌذ تصمٌم .2

 ، 11256 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   الحدائك تنسٌك واعمال االفات مكافحة .3

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم .1 عن

 النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واذواالستح المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة الشركات

  المتنملة والصٌانة كاملة الحرٌك اطفاء وانظمة الحرٌك شبكات وتركٌب وتنفٌذ تصمٌم .2

 - المدٌنة مركز - تاون الدوان مول - B12 رلم الوحدة:  بجهة ، الحدائك تنسٌك واعمال االفات مكافحة .3

 . البٌئٌة والنظافة  ،  شركة   Safty Future Engineering Consulting الهندسٌة لالستشارات فٌوتشر سفتً -  214

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن ، العمومٌة والتورٌدات العامة المماوالت .4

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن هال ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 . البٌئٌة والنظافة عن ، 11256 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن ، العمومٌة والتورٌدات العامة المماوالت .4

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - المدٌنة مركز - تاون الدوان مول - B12 رلم الوحدة:  بجهة ،.  المانون ألحكام

(   م.م.ذ.ش) M.T.D " Misr For Trading And Distribution" التوزٌع و للتجارة مصر" دى.  تى.  إم" -  215

 . االلكترونً التسوٌك و التجارة -  ،  شركة

 .لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة -

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 . االلكترونً التسوٌك و التجارة - عن ، 11262 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 .لانونا به مسموح هو فٌما التوزٌع و العامة التجارة -

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - الصفا نجوم مجمع -"  ج" نموذج - 116 رلم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها

 للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال  ،  شركة (  م.م.ذ.ش) والبرمجٌات الحدٌثه للطباعه المناره -  216

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج ( أ)

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال ( ب)

 أنواعها بكافه الطباعه

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 والتصمٌم والتحلٌل التوصٌؾ أعمال عن ، 11279 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   وٌجوز

 . أنواعها بمختلؾ والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات

 وتشؽٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال

 . وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوى إنتاج ( أ)

 . اإللكترونٌة وبالوسائل الحاسبات على البٌانات إدخال ( ب)

 أنواعها بكافه الطباعه

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 - زرٌك صفط - األرضً بالدور محل - الرئٌسً الطرٌك من عبده أبو ش 5 عمار:  بجهة ، وٌجوز

 مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) والبرمجٌات الحدٌثه للطباعه المناره -  217

 ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

  

 مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة عن ، 11279 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  

 ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات

 من عبده أبو ش 5 عمار:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 - زرٌك صفط - األرضً بالدور محل - الرئٌسً الطرٌك

 .والفندلً المكتبً االثاث لتصنٌػ  مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   وشركاه رفاعً عبدالجٌد رفاعً احمد -  218

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .نشاطها

 االثاث لتصنٌػ  مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11286 برلم 21211316 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 .والفندلً المكتبً

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - 79 مجاورة - 212 رلم وحدة - االرضً الدور:  بجهة ،. نشاطها

 . البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة -  ،  شركة   شركاه و فرؼلً حسن احمد سمٌر احمد -  219

  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 لتصنٌع مصنع تشؽٌل و إلامة - عن ، 11391 برلم 21211331 فى ،لٌدت 3121110111   مالها ،رأس  

 . البالستٌكٌة المنتجات

  

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 األردنٌة - الممصود عبد مجمع - 16 رلم عمارة - 18 رلم الوحدة:  بجهة ،. نشاطها

 ال وبما المختصة الجهات من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العمارٌه للتنمٌه الممر -  221

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 من ؼرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص عن ، 11252 برلم 21211311 فى ،لٌدت 2511110111   مالها ،رأس  

 .  الؽرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

  

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - األول الحً - الثالثه المجاوره -أ97 لطعه:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 و المنظفات لتصنٌع  مصنع تشؽٌل و إلامة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Poly Chema Techs تٌكس كٌما بولى -  221

  -.الكٌمٌائٌة البولٌمرات و االصمة المواد و المطهرات

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

  المانون ألحكام

 و المنظفات لتصنٌع  مصنع تشؽٌل و إلامة عن ، 11269 برلم 21211311 فى ،لٌدت 195110111   مالها ،رأس  

  -.الكٌمٌائٌة البولٌمرات و االصمة المواد و المطهرات

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 - 54 رلم المجاورة - 15 رلم عمارة - 1 رلم الوحدة:  بجهة ، المانون ألحكام

 الامه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)   The Good For Carton Industry والطباعه الكرتون لصناعه الصالح -  222

 العلب وطباعه والتؽلٌؾ التعبئه ومواد انواعه بجمٌع الكرتون لصناعه مصنع وتشؽٌل

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 .نشاطها

 الكرتون لصناعه مصنع وتشؽٌل الامه عن ، 11336 برلم 21211323 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 العلب وطباعه والتؽلٌؾ التعبئه ومواد انواعه بجمٌع

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 - عامر بٌشه -األشمر عزبه - اسماعٌل الممصود عبد صالح دمحم ملن منزل - األرضً بالدور مبنً:  بجهة ،. نشاطها

 األدوٌة تسجٌل إجراءات بإنهاء المٌام -  ،  شركة(   م.ذ.ذ.ش) Nutri Bio Chem بٌوكٌم نٌوتري شركة -  223

 والمنظفات والمطهرات الشخصٌة العناٌة مستحضرات ومستلزمات والعطور التجمٌل مستحضرات و والبٌطرٌة البشرٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الخاصة واألؼذٌة والمكمالت النباتٌة والمستخلصات الطبٌعٌة واالعشاب والطفل باألم العناٌة ومستحضرات ومستلزمات

 كلًال ؼسٌل وفالتر واللماحات واالمصال البٌولوجٌة واألدوٌة الطبٌة واألجهزة الطبٌة والمستلزمات الؽذائٌة والمواد

   والمعممات الحٌوٌة والمضادات االعالؾ واضافات باألسنان العناٌة ومستلزمات االسنان ومعجون الكلً ؼسٌل ومحالٌل

 البشرٌة األدوٌة تسجٌل إجراءات بإنهاء المٌام - عن ، 11366 برلم 21211328 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس

 والمنظفات والمطهرات الشخصٌة العناٌة مستحضرات ومستلزمات والعطور التجمٌل مستحضرات و والبٌطرٌة

 الخاصة واألؼذٌة والمكمالت النباتٌة والمستخلصات الطبٌعٌة واالعشاب والطفل باألم العناٌة ومستحضرات ومستلزمات

 الكلً ؼسٌل وفالتر واللماحات واالمصال البٌولوجٌة واألدوٌة الطبٌة واألجهزة الطبٌة والمستلزمات الؽذائٌة والمواد

 ، والمعممات الحٌوٌة والمضادات االعالؾ واضافات باألسنان العناٌة ومستلزمات االسنان ومعجون الكلً ؼسٌل ومحالٌل

 -النحال - الحمٌات مستشفً ش 32:  بجهة

 لدي سبك ما وتصنٌع والفٌتامٌنات والمراهم  ،  شركة(   م.ذ.ذ.ش) Nutri Bio Chem بٌوكٌم نٌوتري شركة -  224

 .الؽٌر

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة

 والتطعٌمات واللماحات واالمصال التجمٌل مستحضرات و والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وباألخص العمومٌة التورٌدات

 .التحالٌل ومعامل والحٌوانً الداجنً اإلنتاج ومستلزمات واالت أجهزة وكافة

 التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر

  التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة التزام مع

  

 21211328 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس   ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 .الؽٌر لدي سبك ما وتصنٌع والفٌتامٌنات والمراهم عن ، 11366 برلم

 لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة

 والتطعٌمات واللماحات واالمصال التجمٌل مستحضرات و والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وباألخص العمومٌة التورٌدات

 .التحالٌل ومعامل والحٌوانً الداجنً اإلنتاج ومستلزمات واالت أجهزة وكافة

 رٌةالتجا والتوكٌالت التصدٌر

  التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شؤن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بؤحكام الشركة التزام مع

  

 -النحال - الحمٌات مستشفً ش 32:  بجهة ، ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط  ،  شركة(   م.ذ.ذ.ش) Nutri Bio Chem بٌوكٌم نٌوتري شركة -  225

 . األنشطة هذه

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط عن ، 11366 برلم 21211328 فى ،لٌدت 511110111   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -النحال - الحمٌات مستشفً ش 32:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 العمومٌة التورٌدات  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة Blue Bird  عمومٌة للتورٌدات بلوبٌرد شركة -: -  226

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 العمومٌة التورٌدات عن ، 11381 برلم 21211329 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس  

 هذه لممارسة الالزمة ٌصالتراخ استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن

 . األنشطة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ؼرضها تحمٌك على تعاونها

 -385 عمارة- 31 مجاورة- -االرضً الدور -1 رلم:  بجهة ،.  المانون ألحكام

  والتطرٌز الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكه دحٌه احمد دمحم مصطفى امٌر -  227

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 نشاطها

 المالبس لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامة عن ، 11265 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

  والتطرٌز الجاهزة

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 - C8 الصناعٌة المنطمة - 11 رلم المطعه - علوى والثانى علوى واالول االرضى الدور:  بجهة ، نشاطها

 علً -  التصدٌر - المسامٌر لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه  ،  شركة   BASIS المسامٌر لتصنٌع العالمٌة باسس -  228

 و الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن - حده علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد االلتزام الشركة

 . االنشطة هذة لممارسه الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات اللوائح

 لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، ارجالخ فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها

 المانون الحكام

 - المسامٌر لتصنٌع مصنع وتشؽٌل الامه عن ، 11379 برلم 21211329 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 االخالل دون وذلن - حده علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات بافراد االلتزام الشركة علً -  التصدٌر

 . االنشطة هذة لممارسه الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات اللوائح و الموانٌن باحكام

 لد التً او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وؼٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً ؼرضها تحمٌك علً تعاونها

 (A6) الصناعٌه بالمنطمه( 11/ 136)  رلم الصناعٌه االرض لطعه - عنوان تعدٌل:  بجهة ، المانون الحكام

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   21211319 تارٌخ وفى ،   2328:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  علً اسماعٌل عجمً محمود   - 1

 545 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو

     لصاحبها   الزٌوت و الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و لتعبئة بداٌة   - 2

 شطب/محو تم   21211319 تارٌخ وفى ،   9213:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  نبهان على اٌمن احمد مرٌهان

 546 محو بامر المحو تم  السجل

 ،   3191:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عفٌفً عبدالفتاح عفٌفً صابر دمحم لصاحبها الدهانات لتجارة عفٌفً   - 3

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى

 برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  بوروٌس عبدالؽانً لصاحبها AL HADAF والبالستٌكٌة المعدنٌة للصناعات الهدؾ   - 4

 الفرع محو تم  السجل شطب/محو تم   21211324 تارٌخ وفى ،   3183: 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفً  2624 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطٌه دمحم عبدالعاطً رضا لصاحبها ANS TEX والنسٌج للؽزل الماهره -  1

  8111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ

  جنٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، تارٌخ وفً  2624 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  عطٌه دمحم عبدالعاطً رضا لصاحبها والنسٌج للؽزل الماهره -  2

  جنٌه  8111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211312

 لٌده سبك ،، فرد تاجر  الشماع ابراهٌم عبدالحمٌد كامل رضا لصاحبها الخشبً واالثاث للمطابخ االخٌرة اللمسه -  3

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211312 ، تارٌخ وفً  7932 برلم

  جنٌه  15111110111،

 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  لوٌدر الشٌخ لإي اسامة لصاحبها r t puer البالستٌكٌة للصناعات بٌور تً ار -  4

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211316 ، تارٌخ وفً  11285

  جنٌه  511110111،

 تارٌخ وفً  878 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العبد دمحم دمحم حامد احمد لصاحبها الصناعٌة والتورٌدات للتجارة العبد -  5

  جنٌه  7511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ،

 سبك ،، فرد تاجر  العبد دمحم دمحم حامد احمد لصاحبها المضلع الكرتون وتصنٌع الصناعٌة والتورٌدات للتجارة العبد -  6

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ وفً  878 برلم لٌده

  جنٌه  7511110111،

 ، تارٌخ وفً  878 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العبد دمحم دمحم حامد احمد/ لصاحبها المضلع الكرتون لتصنٌع العبد -  7

  جنٌه  7511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211321

 وفً  878 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العبد دمحم دمحم حامد احمد لصاحبها الصناعٌة والتورٌدات للتجارة الجهاد -  8

  7511110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211321 ، تارٌخ

  جنٌه

 ، تارٌخ وفً  9714 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرؼلى ابراهٌم حسنٌن هبه لصاحبتها والتورٌدات للتجارة التوحٌد -  9

  جنٌه  411110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211322

 تارٌخ وفً  9714 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  فرؼلى ابراهٌم حسنٌن هبه لصاحبتها والتورٌدات للتجارة التوحٌد -  11

  جنٌه  411110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211322 ،

  3331 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً وهبه هانً احمد لصاحبها الهندسٌة واالعمال  والتجارة للصناعة بلس -  11

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211331 ، تارٌخ وفً

  جنٌه  51111110111،

 ، تارٌخ وفً  3331 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  علً وهبه هانً احمد لصاحبها العمومٌة للتورٌدات بلس -  12

  جنٌه  51111110111، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصؾ,  المال رأس تعدٌل تم  21211331

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مؽاري دمحم عبدهللا خلٌل كمال لصاحبها العامة والمماوالت البترولٌة للخدمات الرحمة -  1

  - 2 سٌنكو مول - 9 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11183

 وفً 11185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حموده علً شعٌشع ابو صالح دمحم لصاحبها المعدنٌة للصناعات ابداع -  2

  فدان 111 منطمة -59 المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ

 2624    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه دمحم عبدالعاطً رضا لصاحبها ANS TEX والنسٌج للؽزل الماهره -  3

 الصناعٌة المنطمة -239 رلم بالمطعة -االرضً الدور ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً

 6أ ؼرب جنوب

 تارٌخ وفً 2624    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه دمحم عبدالعاطً رضا لصاحبها والنسٌج للؽزل الماهره -  4

 ؼرب جنوب الصناعٌة المنطمة -239 رلم بالمطعة -االرضً الدور ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312

 6أ

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم حسن السٌد احمد لصاحبها AITHADPLAST الصحٌه االدوات لتجارة بلست االتحاد -  5

 12 رلم المجاورة سوق 1 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً 11191    برلم

  الجدٌدة الصالحٌه-



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11191    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبده حسن اشرؾ لصاحبها الكٌماوٌه والصناعات للدهانات فٌرنو -  6

 الصناعٌه المنطمه - صؽٌره صناعات - 47 رلم المطعه ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211312 تارٌخ وفً

  الجدٌده الصالحٌه -  الثانٌه

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، رمضان حجازي دمحم عبدالؽنً لصاحبها Mid steel الهندسٌه للصناعات استٌل مٌد -  7

 لرٌه- حسنحجازي ملن منزل- االول الدور ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً 11196

  السالم

 11199    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالمادر عبدالحمٌد العنٌن ابو عبدالحمٌد لصاحبها Gogreen جرٌن جو -  8

  الرئٌسً المدٌنه مركز- تاون الدوان مول B31 الوحده ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ وفً

 وفً 11211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فراج فهمً حسٌن محمود نهال لصاحبتها البناء لمستلزمات الكو -  9

  الردنٌه- الجمله اسواق- 3 رلم المحل ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211313 تارٌخ

 11216    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السٌد ابراهٌم السٌد عالء الزهراء لصاحبتها الطبٌة للمستلزمات االسٌل -  11

  - االردنٌة - الصباحً مول - 17 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً

 سبك  ، فرد تاجر ، الشاذلً ابوالعال الشاذلً عبٌر الصاحبته العمومٌة والتورٌدات والتجزئة الجملة لتجارة درٌم -  11

 - 47 رلم عمارة - 2 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 11219    برلم لٌده

  - 5 المجاورة

,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 11214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبده عزت عصام سلوي -  12

  - العاشر الحً جنوب - 59 عمارة - 15 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 وفً 11211    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالداٌم دمحم محمود مصطفً لصاحبها الطبٌة للمستلزمات الفجر -  13

  - عبدالممصود مجمع - 3 رلم عمارة - 6 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ

 تارٌخ وفً 11218    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبٌد صالح رشدي سمٌر لصاحبها Metal Teck تن مٌتل -  14

 الصؽٌرة بالمجمعات - ج مجمع - 3 رلم الصناعٌة الورشة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314

  - الجنوبٌة بالمنطمة والمتوسطة

 21211317 تارٌخ وفً 11229    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد ٌوسؾ احمد البال لصاحبتها المناره -  15

  االردنٌة-العالمً المركز مول -311 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم

 تارٌخ وفً 11227    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، يالعزاز محمود عزازي خالد لصاحبها الطبٌة لالجهزة فٌجن -  16

 حلمً احمد مساكن -34 رلم عمارة -4 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317

 11219    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود سٌد لبنى لصاحبتها المنزلى االثاث لتصنٌع هوم بٌوتً -  17

 - 2م ملٌون 6 الجنوبٌة المنطمة - 161 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً

 (2م13428016) بمساحة

 تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11228    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السنباوي اسماعٌل دمحم عزت احمد -  18

  - 12 المجاورة -(  مركزسٌنا)  23 رلم المطعة - 8 رلم محل ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11221    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالسالم عبدالباسط احسان -  19

 - ابراهٌم دمحم عثمان السٌد ملن منزل - المإانسه ش-االرضً بالدور شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

  ، فرد تاجر ، طربٌة سلٌمان جمٌل لصاحبها Part Two Foods المطاعم وادارة الؽذائٌة للمواد فودز تو بارت -  21

 الثانً الدور - 3 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11226    برلم لٌده سبك

  - خمٌس فرٌد دمحم مدرسة بجوار - 66 رلم مجاورة - 169 رلم عمارة -

 وفً 7147    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ حافظ سمٌر حافظ لصاحبها الؽذائٌة للصناعات روكً العربٌة -  21

 الصالحٌة مدٌنة- الثانٌة الصناعٌة المنطمة - 18 رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ

 الجدٌدة

,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدالحلٌم حسٌن علً سناء -  22

  - 16 المجاورة - 823 رلم المطعة - 1 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 وفً 11234    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ندا دمحم عبدالعظٌم دمحم منال لصاحبها الجاهزة للمالبس فاشون السمر -  23

  - 2 محل - االرضً الدور - 31 رلم لطعة - 7 مجاورة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا اسحاق حنا عماد لصاحبها E - CARPHER االخشاب لصتنٌع اي كرفٌش -  24

 - ب بمجمع - 66 رلم الصناعٌة الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318 تارٌخ وفً 11232

  - والمتوسطة الصؽٌرة الصناعٌة المجمعات بمشروع

 تارٌخ وفً 11231    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً المجد ابو فكري جاد لصاحبها للجلود المجد -  25

 الروبٌكً - الجلود مدٌنة k53-k55 عنبر ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318

 تارٌخ وفً 11233    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم محمود خالد لصاحبها ماركت الرحمن عباد -  26

  - 41 مجاورة - االرضً الدور - 4 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211318

 11238    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم دمحم طفًمص دمحم لصاحبها الطبٌة المستلزمات لصناعة ار اي جولدن -  27

  - 6أ ؼرب جنوب الصناعٌة المنطمة - 174 رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 2328    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً اسماعٌل عجمً محمود -  28

 المٌد محو ٌتم المحافظة خارج العام المركز وبنمل فدان 811 ال الصناعٌة المنطمة -111 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

     لصاحبها   الزٌوت و الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و لتعبئة بداٌة -  29

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 9213    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نبهان على اٌمن احمد مرٌهان

 خارج العام المركز وبنمل الطحاوٌة -بركات بساتٌن بناحٌة-عطٌه هللا رزق ؼالً جورجً ملن ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 المٌد محو ٌتم المحافظة

     لصاحبها   الزٌوت و الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و لتعبئة بداٌة -  31

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 11243    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نبهان على اٌمن احمد مرٌهان

  الطحاوٌة -بركات بساتٌن بناحٌة-عطٌه هللا رزق ؼالً جورجً ملن ،:   الـتؤشٌر وصؾ

     لصاحبها   الزٌوت و الؽذائٌة المواد تؽلٌؾ و وتعبئة لتصنٌع بداٌة -  31

,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 11243    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نبهان على اٌمن احمد مرٌهان

  الطحاوٌة -بركات بساتٌن بناحٌة-عطٌه هللا رزق ؼالً جورجً ملن ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 وفً 11248    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صادق اسماعٌل دمحم اسماعٌل لصاحبها الؽذائٌة للصناعات العارؾ -  32

 b2 الصناعٌة المنطمة  a4-a5 ارلام المطعتٌن ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ

 العنوان تعدٌل تم 21211319 تارٌخ وفً 11237    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً اسماعٌل عجمً محمود -  33

  فدان 811 ال الصناعٌة المنطمة -111 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ, 

 لٌده سبك  ، فرد تاجر ، شرؾ سعد دمحم سعٌد اشرؾ سعٌد لصاحبها والبالستٌكٌة الكٌماوٌة للصناعات كٌم اٌه اس -  34

 بالمجمعات - ج 115 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً 11261    برلم

 الجنوبٌة بالمنطمة والمتوسطة الصؽٌرة

 2389    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السهٌل دمحم ٌوسؾ ابراهٌم امال لصاحبتها الؽذائٌة للصناعات فودز اٌجٌبت -  35

  عتالة امتداد منطمة - 21 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211311 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 11276    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نعمان احمد نعمان ربٌع لصاحبها الجلود لتصنٌع النعمان -  36

 F13 -الروبٌكً الجلود مدٌنة  - 3/2 نموذج عنبر ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا نصر عبدالعزٌز سامً محمود لصاحبها االلمشة لصناعة الحضارة مصر -  37

 26 مجاورة - 212 المطعة -  االرضً الدور ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 11281

-  

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهم الحمد ابو فتحً عمر لصاحبها العامة والمماوالت العماري لالستثمار الفتح -  38

 الثالث الحً -الثالثة مجاورة -أ39 عمارة -3 شة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً 9967

 11    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الشبعانٌة شحادة ٌحٌى لصاحبها الؽذائٌة المواد وتعبئة لتصنٌع الملكٌة الراٌة -  39

 - 21 رلم الصناعٌة والمطعة 19 رلم الصناعٌة المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211314 تارٌخ وفً

 6أ الجمركٌة جنوب امتداد الصناعٌة المنطمة

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازي عبدالرحمن عبدهللا اسامه لصاحبها ومستلزماته المحمول لتجارة سبوت اي -  41

 46 لطعة -1 محل -5 مجاورة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 11284

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازي عبدالرحمن عبدهللا اسامه لصاحبها ومستلزماته المحمول لتجارة سبورت اي -  41

 46 لطعة -1 محل -5 مجاورة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً 11284



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 11282    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالمعبدال محمود دمحم محمود لصاحبها الجاهزة المالبس لتجارة االٌطالً -  42

 24 رلم المجاورة -25 رلم المطعة -4 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 11283    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السمان احمد صالح دمحم عبدالحمٌد  لصاحبها للتجارة اٌر بلو -  43

  - 14 عمار - 3 االردنٌة اسواق - 14 رلم ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211315

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جرجس فرج فوزي مجدي لصاحبها الكهربائٌة االدوات وتجمٌع لتصنٌع النٌل -  44

 6أ ؼرب جنوب -444 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 11291

 وفً 11289    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا اسماعٌل لرنً اٌمن لصاحبها العماري لالستثمار السهام -  45

 4 رلم المجاورة -1 رلم الحً -95 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، لوٌدر الشٌخ لإي اسامة لصاحبها r t puer البالستٌكٌة للصناعات بٌور تً ار -  46

 6أ ؼرب جنوب -411 الصناعٌة الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 11285

,  العنوان تعدٌل تم 21211316 تارٌخ وفً 3169    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم عٌسً احمد محمود -  47

 2 مجمع 2م ملٌون 6 الجنوبٌة الصناعٌة المنطمة-ب نموذج -283 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 سبك  ، فرد تاجر ، الحك جاد دمحم احمد محمود عبدالحمٌد لصاحبها والتصدٌر واالستٌراد العماري لالستثمار النور -  48

 بناحٌة - 653 و 652 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 2425    برلم لٌده

 - العاشر - بلبٌس طرٌك - السالم لرٌة

 تارٌخ وفً 11299    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كامل عبدالحلٌم شولً مصطفً لصاحبها شوب كمبٌوتر ماي -  49

 - المدٌنة مركز - االردنٌة ابراج - د مرحلة - 15 رلم محل ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317

  - االردنٌة

 سبك  ، فرد تاجر ، الحك جاد دمحم احمد محمود عبدالحمٌد لصاحبها والتصدٌر واالستٌراد العماري لالستثمار النور -  51

 بناحٌة - 653 و 652 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 2425    برلم لٌده

  - العاشر - بلبٌس طرٌك - السالم لرٌة

,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11311    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم السٌد ولٌد -  51

  - الخامسة المجاورة - 72 عمارة - 212 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الطٌب عبدالرحمن اسماعٌل صبحً لصاحبها الجاهزة سالمالب لصناعة االمل -  52

 جنوب الصناعٌة بالمنطمة - 58 رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211317 تارٌخ وفً 11298

  - 6أ ؼرب

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واصؾ ساوٌرس عزٌز عزمً لصاحبها Alpha Furniture فٌرنٌتشر الفا -  53

 المجمعات - ب مجمع - 71 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 11315

  - والمتوسطة الصؽٌرة

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، واصؾ ساوٌرس عزٌز عزمً لصاحبها Alpha Furniture فورنٌتشر الفا -  54

 المجمعات - ب مجمع - 71 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 11315

  - والمتوسطة الصؽٌرة

,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 3145    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، منصور حبٌب فاروق صالح -  55

  -(  3)  مجمع - 2م ملٌون 6 الجنوبٌة المنطمة -(  ج)  نموذج - 266 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ

 وفً 11347    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد الحى عبد محمود حمدى لصاحبها والنسٌج للؽزل تكس سلفر -  56

 ( 4 أ) الصناعٌة المنطمة متخلالتها و 151 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدرٌه دمحم عبدربه امٌرة لصاحبتها الحدٌثة والهندسٌة الكهربائٌة للصناعات رإٌة -  57

 مجمع - 2 مرحلة - 43 رلم الصناعٌة الورشة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ وفً 11317

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما - الجنوبٌة بالمنطمة وسطةوالمت الصؽٌرة الصناعٌة بالمجمعات -(  ج) 

  مسبما الهٌئة

 تارٌخ وفً 11314    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا اسحك حنا عماد لصاحبها E Furniture فٌرنٌتشر اي -  58

  - والمتوسطة الصؽٌرة المجمعات - ب مجمع - 66 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321

 تارٌخ وفً 11314    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا اسحك حنا عماد لصاحبها E Furniture فورنٌتشر اي -  59

  - والمتوسطة الصؽٌرة المجمعات - ب مجمع - 66 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفً 11319    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سٌد صالح دمحم لصاحبها GMZ الصناعٌة المناطك الدارة كٌان -  61

  - 62 المجاورة - 9 رلم عمارة - 4 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211321 تارٌخ

 وفً 11328    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جوهري عبدالمنعم دمحم عبدالمنعم لصاحبها العماري لالستثمار النخبة -  61

 عمارات -4 رلم عمارة -االول الدور -3 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ

 االردنٌة-عبدالممصود

 وفً 3562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فرج السٌد شرٌؾ لصاحبها العماري لالستثمار الشرٌؾ عمار -  62

  - االردنٌة - الجملة اسواق - 53 رلم مكتب ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ

 وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ وفً 3562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فرج السٌد شرٌؾ -  63

  - االردنٌة - الجملة اسواق - 53 رلم مكتب ،:   الـتؤشٌر

 وفً 3562    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم فرج السٌد شرٌؾ لصاحبها العماري لالستثمار  العمارٌة اماسً -  64

  - االردنٌة - الجملة اسواق - 53 رلم مكتب ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211322 تارٌخ

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوي ابراهٌم دمحم احمد سعٌد لصاحبها والمماوالت للتجارة السعودٌة المصرٌة -  65

  - االردنٌة - الصباح مول - 1 عمارة - 1 شمة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً 11331

 11337    برلم لٌده كسب  ، فرد تاجر ، مصطفً عبدالمنعم مصطفً لصاحبها mk الؽذائٌة المواد لتجارة كً ام -  66

 بن عمر ش-4 رلم محل -5 عمار -االرضً الدور ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323 تارٌخ وفً

 الخطاب

 تارٌخ وفً 11329    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جالل علً حسن حسٌن  لصاحبها للبالستٌن الدولٌة العربٌة -  67

 الصؽٌرة بالمجمعات - ج مجمع - 73 رلم الصناعٌة الورشة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211323

  - الجنوبٌة بالمنطمة والمتوسطة

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بوروٌس عبدالؽانً لصاحبها AL HADAF والبالستٌكٌة المعدنٌة للصناعات الهدؾ -  68

 االنشائٌة الشركة مجمع( ب/22) رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 3183

 B2 جنوب الصناعٌة المنطمة-البناء واعمال للمماوالت

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بوروٌس عبدالؽانً لصاحبها AL HADAF والبالستٌكٌة المعدنٌة للصناعات الهدؾ -  69

 بدوار - حرب طلعت بوكالة 11 رلم المصنع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 3183

 A2 وA1 بٌن المحصورة المنطمة فً رمضان من العاشر

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بوروٌس عبدالؽانً لصاحبها AL HADAF والبالستٌكٌة المعدنٌة للصناعات الهدؾ -  71

 مجمع 41،39 رلم الوحدة:  الكائن الفرع الؽاء ،:   الـتؤشٌر وصؾ , العنوان تعدٌل تم 21211324 تارٌخ وفً 3183

 B2 الصناعٌة المنطمة-الفرسان

 تم 21211324 تارٌخ وفً 7521    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بباوي لبٌب ثابت ماهر لصاحبها فود ماٌر -  71

 A6 الجمركٌة جنوب- الصناعٌة المنطمة-31 رلم المطعة - الثانً الدور ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 11344    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، همام رضا دمحم احمد لصاحبها للتجارة سٌرفٌس باور -  72

 37 رلم المجاورة- 3 رلم المطعة - 2 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211324

 تارٌخ وفً 11361    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود حسٌن سعد ولٌد دمحم لصاحبها الؽذائٌة للمكمالت مٌرج -  73

 الصناعٌة المنطمة - 12 رلم المطعة - علوي والثانً االول الدور ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325

  A6 الجمركٌة جنوب

 تارٌخ وفً 11362    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسؾ لبٌب نسٌم مالن لصاحبها االخشاب لتصنٌع النهٌسً -  74

 المنطمة فً للصناعات الند جرٌن مجمع - 516 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325

 A2 و A1 بٌن المحصورة

 تارٌخ وفً 11353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن علً حسن جمال دمحم لصاحبها للمستشفٌات جً ام -  75

  - الحرٌة ش - الرحمة برج ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مرسً دمحم مصطفً ابراهٌم لصاحبها الؽذائٌة المواد وتؽلٌؾ لتعبئة الشرلٌة ابن -  76

 2م ملٌون 6 الجنوبٌة المنطمة - 156 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211325 تارٌخ وفً 2918

  مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما -

 11365    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، خلٌل ابراهٌم الدسولً ابراهٌم امٌنة لصاحبتها والتجارة للهندسة مصر -  77

 48 مجاورة -5 رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ، فرد تاجر ، عٌسً دمحم عبدالمادر الشحات دمحم عبدالعال لصاحبها والمفروشات الجاهزة للمالبس الحجاز نجمه -  78

 فإاد ملن عمار - ارضً دور ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ وفً 11368    برلم لٌده سبك

  الصبروت صٌدلٌة بجوار - النور وابور ش - ٌوسؾ ٌوسؾ

 وفً 11369    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمود عبدالمعبود لصاحبها الجاهزة للمالبس االوربٌة -  79

 - 4 الصفا مول - علوي االول الدور -113 رلم الوحدة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211328 تارٌخ

  - االردنٌة - سٌلز هاي بجوار

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل دمحم عبدالمعطً حلمً احمد لصاحبها SENSA الهندسٌة للحول سٌنسا -  81

 المنطمة - 85 رلم بالمطعة - االرضً الدور ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 11378

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما - الجمركٌة جنوب - 6أ امتداد - الصناعٌة

 وفً 8197    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سلٌمان فاضل طلعت عصام لصاحبها KXP للمالبس بً اكس كً -  81

-285 رلم المطعة علً المائم المصنع من -الثانً الدور ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما- الجدٌدة الصالحٌة مدٌنة- الثانٌة الصناعٌة المنطمة

 وفً 11374    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بدوي محمود سعد هبه لصاحبها الجاهزة المالبس لتجارة الدبدوبه -  82

 مجمع -صٌدناوي/  ش-الدمشمً مطعم بجوار -5 رلم محل ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ

 المدٌم االهلً البنن

 11376    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان دٌاب اسماء لصاحبها االخشاب وتجارة لتصنٌع اوراسكوو -  83

  - C4 الصناعٌة المنطمة - IVE رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسماعٌل عبدهللا عبداللطٌؾ معتز لصاحبها الؽذائٌة للصناعات فودز الروضه -  84

 جنوب الصناعٌة المنطمة - 8 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211329 تارٌخ وفً 11382

  - 6أ متدادا الجمركٌة

 وفً 11126    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العداروس دمحم حسن خالد لصاحبها والتورٌدات للتجارة دٌتونٌل -  85

 الحٌٌن بٌن الفاصلة بالمنطمة التجاري بالسوق 185 الباكٌه ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ

 والثانً االول

 تارٌخ وفً 3331    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً وهبه هانً احمد لصاحبها العمومٌة للتورٌدات بلس -  86

 6أ ؼرب جنوب بالمنطمة-515 رلم المصنع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331

 تارٌخ وفً 3331    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً وهبه هانً احمد لصاحبها العمومٌة للتورٌدات بلس -  87

 عمارة -6 مجاورة -73 رلم بلون -13 العمار -العلوي الثالث الدور ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331

 عبٌد مكرم- عفٌفً حسٌن ش -4

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً وهبه هانً احمد لصاحبها الهندسٌة واالعمال  والتجارة للصناعة بلس -  88

 6أ ؼرب جنوب بالمنطمة-515 رلم المصنع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 3331

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً وهبه هانً احمد لصاحبها الهندسٌة واالعمال  والتجارة للصناعة بلس -  89

 -73 رلم بلون -13 العمار -العلوي الثالث الدور ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 3331

 عبٌد مكرم- عفٌفً حسٌن ش -4 عمارة -6 مجاورة

 تارٌخ وفً 11384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الممحاوى على اسماعٌل على لصاحبها المتحدة العربٌة -  91

 -4 رلم المبلً الزمام خارج-بلبٌس طرٌك السالم بناحٌة مصنع ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331

 27 رلم المطعة فً محدده

 تارٌخ وفً 11384    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الممحاوى على اسماعٌل على لصاحبها المتحدة العربٌة -  91

 صؽٌرة صناعات-فدان 25 الصناعٌة بالمنطمة -118 رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331

 م 311 بمساحة

 m.z textiles and ready الزعفرانً دمحم عبدالحمٌد عبدهللا ماهر لصاحبها الجاهزة والمالبس للمنسوجات زد أم -  92

made clothes ، الـتؤشٌر وصؾ,  العنوان تعدٌل تم 21211331 تارٌخ وفً 11394    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر   :

  الجنوبٌة بالمنطمة والمتوسطة الصؽٌرة الصناعات المجمعات( ب) مجمع -2 مرحلة -6 رلم الصناعٌة الورشة ،
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