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   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حامد مصطفً دمحم هدٌر لصاحبتها البصل لتجفٌف التموي مصنع -  1

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع البصل لتجفٌف مصنع وتشغٌل الامه عن 2684 برلم 21211317 فى

 ناصر مدٌنه - راشد مستشفً ش:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول المنشاه وعلً السارٌه

 ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض احمد خلف محمود/  لصاحبها المخلفات تدوٌر العادة سوكٌر -  2

 تشغٌل و الامة - 2117 لسنه72 رلم للمانون التنفٌذٌه الالئحه داخل من انشطه عن 2695 برلم 21211325 فى لٌد

 من انشطه_ بداخلها المنشأت و المرافك وصٌانة الصناعٌة المنطمة ادارة_  النفاٌات و المخلفات تدوٌر العادة مصنع

 مالى ومركز حسابات بافراد المنشاه التزام مع.  للمنشأت النظافة باعمال المٌام- االستثمار لمانون التنفٌذٌه الالئحه خارج

 زوالحواف بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل

 احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - اخمٌم طرٌك:  بجهة ، مع2117 لسنة 351 رلم االستثمار بمانون الواردة

 المعتمده الصناعٌه المناطك

 ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  معوض احمد خلف محمود/  لصاحبها المخلفات تدوٌر العادة سوكٌر -  3

 بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم عن 2695 برلم 21211325 فى لٌد

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المانون

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - اخمٌم طرٌك:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  برزي احمد عوض عزه لصاحبتها المعادن لتشكٌل الجهاد مصنع -  4

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع المعادن لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامه عن 2656 برلم 21211312 فى

 ومولع طهطا - الجهاد شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول المنشاه وعلً السارٌه

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى النشاط ممارسة

 لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال شٌبه عاطف حسن لصاحبها الغذائٌه للمواد طازه مصنع -  5

- الغذائٌه المواد وتغلٌف تعبئه - والفاكهه الخضروات تجفٌف ل مصنع ٌلوتشغ الامه عن 2657 برلم 21211312 فى

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع والمخلالت لولً اٌس لولٌتا مجمده وعصائر الطبٌعٌه العصائر تصنٌع

 ممارسه ومولع طهطا - السوالم:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول المنشاه وعلً السارٌه

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدي النشاط

 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال دمحم عبدالمحسن احمد/  لصاحبها للتدرٌب سمارت بى -  6

 مراكز وادارة انشاء -2117 لسنه72 رلم للمانون التنفٌذٌه الالئحه داخل من انشطه عن 2692 برلم 21211324

 فى المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء - المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب

 والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف اعمال - وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت

 وتنمٌة العداد مركز وتشغٌل الامة - 2117 لسنه72 رلم للمانون التنفٌذٌه الالئحه خارج من انشطه  -انواعها بمختلف

 - عزاز اوالد:  بجهة ، بافراد المنشاه التزام مع. البشرٌة الموارد وتدرٌب

 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعال دمحم عبدالمحسن احمد/  لصاحبها للتدرٌب سمارت بى -  7

 التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز حسابات عن 2692 برلم 21211324

 خارج االنشطه تمتع عدم مع رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع به الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون

 - عزاز اوالد:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالحافظ عبدالهادى عنتر دمحم/  لصاحبها(  E T M W) لالعالف دابلٌو ام تى اى مصنع -  8

 احكام مراعاة مع االعالف لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 2651 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ،

:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاه وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى النشاط ممارسة ومولع جرجا مركز - جرجا

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  موهوب ابراهٌم باهلل المعتز دمحم/ لصاحبها االلى والبالط للرخام المعتز مصنع -  9

 مع االلى والبالط الرخام وتمطٌع لجلى مصنع وتشغٌل الامة عن 2698 برلم 21211328 فى لٌد ، 511110111

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاه وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى النشاط ممارسة ومولع اخمٌم - شرق الصوامعه:  بجهة ،
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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

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السٌد محمود عبدربه منى لصاحبتها للتدرٌب الحٌاه مركز -  11

 مراكز وادارة انشاء -2117 لسنه72 رلم للمانون التنفٌذٌه الالئحه داخل من انشطه عن 2689 برلم 21211323

 فى المتخصصه والدراسات االستشارات مراكز وادارة انشاء - المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب

 الامة - 2117 لسنه72 رلم للمانون التنفٌذٌه الالئحه خارج من انشطه  - وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع البشرٌة الموارد وتدرٌب وتنمٌة العداد مراكز وتشغٌل

 - المراغى االمام معهد خلف:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة

 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عابد احمد عباس الهامً لصاحبها العماري لالستثمار الهامً -  11

 والمناطك النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار -1 عن 2663 برلم 21211313

 الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادي خارج

 نواع جمٌع تربٌه -2 2118 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار ومراعاه 2117 لسنه 351 رلم

 تجاره- التجارٌه المراكز وتشغٌل الامه -3 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات

 البلٌنا بندر:  بجهة ، النائٌه بالمناطك االمداد سالسل - التجزئه تجاره - الجمله

 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عابد احمد عباس الهامً لصاحبها العماري لالستثمار الهامً -  12

 -5 البالستٌكٌه المنتجات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه -4 الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات عن 2663 برلم 21211313

 المجاالت عن الخارجه االنشطه المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز واداره انشاء

 لسنه 121 رلم المانون مراعاه مع والتصدٌر االستٌراد -6 التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنه 72 رلم بمانون علٌها المنصوص

 حسابات بافراد المنشاه التزام مع والمصدرٌن المستوردٌن سجل تنظٌم شان فً 1975 لسنه 118 رلم والمانون 1982

 البلٌنا بندر:  بجهة ، االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالً ومركز مستمله مالٌه

 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عابد احمد اسعب الهامً لصاحبها العماري لالستثمار الهامً -  13

 به الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حاله وفً عن 2663 برلم 21211313

 لبل التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنه 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطه ممارسه الشركه وعلً

 علً الحصول المنشاه وعلً السارٌه والمرارات والووائح الموانٌن احكام مراعاه مع المجاالت تلن عن الخارجه االنشطه

 البلٌنا بندر:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه

 ، 21111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مشرلى نجٌب مشرلى رفعت لصاحبها العمارى لالستثمار تن ناٌن -  14

 والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار عن 2713 برلم 21211331 فى لٌد

 الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج

 الموانٌن احكام مراعاة مع 2118 لسنة 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس لرارا ومراعاة 2117 لسنة 351 رلم

 سعد شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 -زغلول

 فى لٌد ، 51110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سدره فؤاد فوزي مٌنا لصاحبها لالثاث المشاط موبلٌات مصنع -  15

 مراعاة مع خشبٌة وانترٌهات ومطابخ وسفرة نوم غرف لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 2665 برلم 21211314

:  بجهة ، نشاطها اشرةلمب الالزمه التراخٌص كافة علً الحصول المنشاه وعلً السارٌه والمرارت واللوائح الموانٌن احكام

 الصغٌرة الصناعات مجمع-(ا)نموذج-(36)عنبر-( 146) الوحدة: النشاط ممارسة ومولع الرئٌسً المركز

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً شعبان حمدان دمحم لصاحبها الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئه الضحً مصنع -  16

 - معباء سكر - معباء ارز وتغلٌف لتعبئه مصنع وتشغٌل الامه عن 2654 برلم 21211311 فى لٌد ، 31111110111

 التراخٌص كافه علً الحصول المنشاه وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع تمور - معباء بمولٌات

 عسٌري هاشم نجع:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه

 ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدهللا عبدالخالك حلمى كرم/  لصاحبها لالخشاب حلمى كرم مصنع -  17

 وتجالٌد ولواطٌع خشبٌه ومكتبات خشبٌه مكاتب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 2673 برلم 21211311 فى لٌد

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع خشبٌه

 - الهندسى المطاع( 19) رلم بلون( 25) رلم المطعه النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 - جرجا غرب الصناعٌه المنطمه

 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مهنى رشدى خالد/  لصاحبها التجزئة لتجارة رشدى خالد -  18

 النائٌة بالمناطك االمداد سالسل - التجزئة تجارة - الجملة تجارة - التجارٌة المراكز -1 عن 2711 برلم 21211328

 او التمسٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة -2 الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات

 توزٌع -3(  التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار مانونب علٌها المنصوص المجاالت خارج من انشطه.)اللحوم
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد المنشاه التزام مع.  الموتوسٌكالت غٌار لطع

 - الحرٌة شارع:  بجهة ، بهذا المنشاه التزام عدم حالة وفى

 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على مهنى رشدى خالد/  لصاحبها التجزئة لتجارة رشدى خالد -  19

 االنشطه ممارسة المنشاه وعلى به الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط عن 2711 برلم 21211328

 تلن عن الخارجة االنشطه لبل التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاه وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  المجاالت

 - الحرٌة شارع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى عالم مرزوق دمحم/ لصاحبها العمارى لالستثمار عالم -  21

 والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌده العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار -1 عن 2715 برلم 21211329

 الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاة مع مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج

 ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة -2. 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار 2117 لسنة351 رلم

 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص المجاالت خارج من انشطه.)اللحوم او التمسٌن او االلبان او السالالت النتاج

 ٌحى اوالد نجع - شرق االحاٌوة:  بجهة ، العمومٌه المماوالت-3(  التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة

 فى لٌد ، 5111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولى عالم مرزوق دمحم/ لصاحبها العمارى لالستثمار عالم -  21

 بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بافراد المنشاه التزام مع.  عن 2715 برلم 21211329

 المنشاه وعلى به الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حالة وفى االستثمار

 الخارجة االنشطه لبل التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطه ممارسة

 التراخٌص كافة على الحصول المنشاه وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن

 ٌحى اوالد نجع - شرق االحاٌوة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة

 فى لٌد ، 211110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  غبلاير شحاته مسعد رافع/  لصاحبها لاللومنٌوم النور مصنع -  22

 الموانٌن احكام مراعاة مع االلومنٌوم من المنزلٌة واالدوات االوانى لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 2716 برلم 21211329

 ومولع - بحرى الكوامل:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاه وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى النشاط ممارسة


