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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 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  

 

 ماله رأس ، فرد تاجر ،  كامله ابراهٌم عزت ابراهٌم دمحم لصاحبها Venesia معدنٌه صحٌه ادوات لتصنٌع فٌنٌسٌا -  1

 واجزائها معدنٌه صحٌه ادوات)  لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن 2546 برلم 25215351 فى لٌد ، 5555550555  ،

 مراعاة مع-(  منها المسبك دون وذلن) تنكٌل او جلفنه او طالء او صهر او سبن دون(  سبن بدون لٌهمط وغٌر مطلٌه

 بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 - بجمصه الصناعٌه بالمنطمه - الرابعه بالمرحله-( ح) بلون -( 5) رلم المطعه: 

 رأس ، فرد تاجر ،  ٌاسٌن مسعد البدوي السٌد مسعد لصاحبها جالس الفاٌبر لتصنٌع كومبوزت بً ار اف اٌجٌبت -  2

 مع- جالس الفاٌبر منجات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن 2588 برلم 25215314 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله

 ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارت واللوائح الموانٌن احكام مراعاه

 -دمٌاط اول-تمً مسجد اعلً-االستاذ ماركت سوبر بجوار-وزٌر العظٌم عبد ش:  بجهة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صبح دمحم دمحم احمد لصاحبها الجاهزه المالبس لتصنٌع صبح دمحم دمحم احمد -  3

 احكام مراعاة مع.الجاهزه المالبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن 2584 برلم 25215311 فى لٌد ، 1555550555

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

 ـ بجمصه الصناعٌه بالمنطمه الثالثه بالمرحله ـ(  ى)  بلون ـ(  5)  رلم المطعه

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الصعٌدي السٌد دمحم ساهر لصاحبها للتصمٌم سٌستمز اراث -  4

 المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء والتطبٌمات البرامج وانتج تصمٌم اعمال عن 2561 برلم 25215357

 مع - وبٌانات وصوره صوت من المختلفه بصوره االلكنلرونً المحتوي انتاج - علٌها تدرٌبوال وتشغٌلها االلكترونٌه

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

 - دمٌاط ثان لسم - الوفا ابو ش - للرخام الدٌل لصٌر مصنع امام - العزٌز عبد السٌد دمحم خالد بملن:  بجهة ،

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  اسماعٌل حسٌن صبحى مدحت لصاحبها الغذائٌه للصناعات فودز فوردن -  5

 وتجهٌز الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئه مصنع وتشغٌل الامه عن 2552 برلم 25215351 فى لٌد ، 15555550555

 الموانٌن احكام مراعاة مع.  منه المسبك دون معبؤ مخفف وخل الطعام ملح وتعبئه وطحن والبهارات التوابل وخلط وطحن

 المطعتٌن:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 ـ بجمصه الصناعٌه المنطمه ـ الثانٌه بالمرحله ـ(  د)  بلون ـ(  15 ، 9)  رلمً

 رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع على الحمٌد عبد الرحمن عبد مصباح لصاحبها والزراعً العماري لالستثمار مطاوع -  6

 الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار عن 2565 برلم 25215354 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله

 مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌه والمناطك

 رلم والمانون 2558 لسنه 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار ورد وما 2557 لسنه 355 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد

 االراضً واستزراع زراعلالست لابله تجعلها التً االساسٌه بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح.  2512 لسنه 14

 7:  بجهة ، واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط المستصلحه

 ـ بلماس مدٌنه ـ الخطاب بن عمر شارع

 رأس ، فرد تاجر ،  مطاوع على الحمٌد عبد الرحمن عبد مصباح لصاحبها والزراعً العماري لالستثمار مطاوع -  7

 ولٌس االستزراع فً الحدٌثه الري طرق تستخدم وان عن 2565 برلم 25215354 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله

 الجمهورٌه رئٌس ولرار 2557 لسنه 355 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما)  الغمر بطرٌك الري

 كافه علً الحصول المنشاه وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع(.  2558 لسنه 356 رلم

 ـ بلماس مدٌنه ـ الخطاب بن عمر شارع 7:  بجهة ،. نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 بمختلف البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكٌها ٌوسف احمد احمد حلمً منً -  1

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.علٌها والطباعة أنواعها

 الامة عن ، 2153 برلم 25215322 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.علٌها والطباعة أنواعها بمختلف البالستٌكٌة المنتجات لتصنٌع نعمص وتشغٌل
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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

 بملن ـ خمٌس مٌت:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 ـ المنصورة مركز ـ الطوخً اسالم طلعت

 وتصنٌع التجمٌل ومستحضرات الطبٌة المستلزمات وتوزٌع تجارة  ،  شركة   Community Care كٌر كومٌنتً -  2

 شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.الغٌر لدى سبك ما كل

 أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها

 على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 تجارة عن ، 2578 برلم 25215315 فى ،لٌدت 195550555   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة

 وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.الغٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع التجمٌل ومستحضرات الطبٌة المستلزمات وتوزٌع

 أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من

 الموانٌن احكام مراعاة مع. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً

 العاٌك برج:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 - الزعفران تمسٌم - الطوخً ش - الثانً الدور -

 ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع  ،  شركة   وشرٌكه سعده أبو إبراهٌم احمد إبراهٌم السعود أبو شركة -  3

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع-اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو  التفرٌخ أو السالالت إلنتاج

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع عن ، 2576 برلم 25215315 فى ،لٌدت 3555550555   مالها أس،ر  

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع-اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو  التفرٌخ أو السالالت إلنتاج

 -المدٌنه سنهور-سعده ابو ابراهٌم بملن:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -  ،  شركة   وشرٌكه سعده أبو إبراهٌم احمد إبراهٌم السعود أبو شركة -  4

 . المستصلحة األراضً استزراع -.  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 .الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2557 لسنة 355 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

-.  اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-2558 لسنه 356 رلم

 بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح - عن ، 2576 برلم 25215315 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   تربٌة

 . المستصلحة األراضً استزراع -.  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن نهاتٌ فً وٌشترط

 .الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2557 لسنة 355 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

-.  اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-2558 لسنه 356 رلم

 -المدٌنه سنهور-سعده ابو ابراهٌم بملن:  بجهة ، تربٌة

 العامة المماوالت_" العماري االستثمار"  ،  شركة   Global H M    العماري لالستثمار ام اتش جلوبال -  5

 .العمومٌة التورٌدات" لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة._"والمتكاملة والمتخصصة

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن.  التجارٌة الوساطة"

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها 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 غرضها تحمٌك على تعاونها

 المانون ألحكام

 العامة المماوالت_" العماري االستثمار" عن ، 2125 برلم 25215328 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 .العمومٌة التورٌدات" لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة._"والمتكاملة والمتخصصة

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن.  التجارٌة الوساطة"

 .األنشطة هذه لممارسة الالزمة

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

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

 الكرنن منطمة - األرضً الدور -( 61) رلم عمارة:  بجهة ، المانون ألحكام

 المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل إلامة"  ،  شركة   Pro Food  فود برو -  6

 . أواي التٌن و المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا) 
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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

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

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها 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 غرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل إلامة" عن ، 2123 برلم 25215328 فى ،لٌدت 755550555   مالها ،رأس  

 . أواي التٌن و المؤكوالت أنواع جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌة عدا)  المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة

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

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها 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 غرضها تحمٌك على تعاونها

 ـ المركزٌة المنطمة ـ عبدالناصر جمال شارع:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 ودٌكورات االخشاب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه  ،  شركة   االخشاب دٌكورات و االخشاب لتصنٌع الوعد -  7

 شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها اتالشرك مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.انواعها بكافه االخشاب

 معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها

 واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن.المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو

 ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس.   األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات

 وٌجوز.انواعها بكافه االخشاب ودٌكورات االخشاب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن ، 2594 برلم 25215318 فى

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة

 طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن.المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى

 لالثاث الصناعٌه بالمنطمه ـ(  1)  رلم بالهنجر ـ(  15)  رلم ورشه:  بجهة ،. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 ـ دمٌاط مركز ـ شطا بناحٌه

 المائٌة المجارى تطهٌر مماوالت-.والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت-  ،  شركة   العمومٌة للمماوالت ماجٌن -  8

 واستغاللها وادارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق انشاء-.المشروعات تنفٌذ على االشراف-.العمومٌة التورٌدات-

  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 125 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم-.التجارٌه التوكٌالت-.وصٌانتها

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

 فى ،لٌدت 215555550555   مالها ،رأس   الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات

 التورٌدات- ئٌةالما المجارى تطهٌر مماوالت-.والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت- عن ، 2125 برلم 25215329

-.وصٌانتها واستغاللها وادارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق انشاء-.المشروعات تنفٌذ على االشراف-.العمومٌة

 وال ،  التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم شان فى 1982 لسنه 125 رلم المانون باحكام الشركه تلتزم-.التجارٌه التوكٌالت

 الجهات من غرضها  لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فى حك اى الشركة تؤسٌس ٌنشئ

 -بلطٌم-الزفتاوي تجمع شارع 1:  بجهة ، الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن  ،  شركة   العمومٌة للمماوالت ماجٌن -  9

 الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها

 .نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه

 الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن عن ، 2125 برلم 25215329 فى ،لٌدت 215555550555   مالها ،رأس  

 تشترن أن للشركة وٌجوز. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح

 فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي

 احكام مراعاه مع. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر

 1:  بجهة ،. نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن

 -بلطٌم-الزفتاوي تجمع شارع

 شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو  ،  شركة   شعالن اعمار -  15

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من

 برلم 25215311 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول



 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

 أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو عن ، 2582

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 ـ شربٌن ـ حسنً جواد شارع ـ شعالن برج:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 وتخطٌطها تمسٌمها بهدف االراضً وامتالن وتاجٌر وبٌع شراء. العماري االستثمار   ،  شركة   شعالن اعمار -  11

 والتجارٌه السكنٌه والوحدات المبانً والامه علٌها المنشات الامه بعد او بحالتها بٌعها او للبناء واعدادها بالمرافك ومدها

 العامه المماوالت. الغٌر لحساب او لحسابها استغاللها او اداراتها او تاجٌرها او لتملٌكها والترفٌهٌه واالدارٌه

 شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.والمتكامله والمتخصصه

 برلم 25215311 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها

 بالمرافك ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدف االراضً وامتالن وتاجٌر وبٌع شراء. العماري االستثمار عن ، 2582

 االدارٌهو والتجارٌه السكنٌه والوحدات المبانً والامه علٌها المنشات الامه بعد او بحالتها بٌعها او للبناء واعدادها

 والمتخصصه العامه المماوالت. الغٌر لحساب او لحسابها استغاللها او اداراتها او تاجٌرها او لتملٌكها والترفٌهٌه

 أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.والمتكامله

 ـ شربٌن ـ حسنً جواد شارع ـ شعالن برج:  بجهة ، مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً

. والتجزئة الجملة تجارة: 2517 لسنه72االستثمار لانون من أنشطة  ،  شركة   وشرٌكه ابوزٌد السعٌد ابوزٌد دمحم -  12

 الوادي خارج والمناطك النائٌة، والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن االمداد وسالسل والمراكزالتجارٌة

 التً الحاالت من عدد من بالمجان سنوٌا% 15 تمدم ان بشرط العالجٌة أو التشخٌصٌة الطبٌة المراكز وتشغٌل إلامة.المدٌم

 أنشطة من تضمه وما متكاملة أو متخصصة  مستشفى وتشغٌل الامة.لها التشخٌصٌة او والعالجٌة الطبٌة الخدمة تمدٌم ٌتم

 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   ٌتم التً األسرة عدد من سنوٌا بالمجان% 15 تمدم على. طبٌة أو عالجٌة

 والمراكزالتجارٌة. والتجزئة الجملة تجارة: 2517 لسنه72االستثمار لانون من أنشطة عن ، 2589 برلم 25215314

 وتشغٌل إلامة.المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة، والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن االمداد وسالسل

 الخدمة تمدٌم ٌتم التً الحاالت من عدد من بالمجان سنوٌا% 15 تمدم ان بشرط العالجٌة أو التشخٌصٌة الطبٌة المراكز

 طبٌة أو عالجٌة أنشطة من تضمه وما متكاملة أو متخصصة  مستشفى وتشغٌل الامة.لها التشخٌصٌة او والعالجٌة الطبٌة

 -الجدٌدة بدمٌاط -  14 مجاورة - الثالث الحً  2/214:  بجهة ، ٌتم التً األسرة عدد من سنوٌا بالمجان% 15 تمدم على.

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.المانون  ،  شركة   وشرٌكه ابوزٌد السعٌد ابوزٌد دمحم -  13

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

  

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.المانون عن ، 2589 برلم 25215314 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

 الثالث الحً  2/214:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 -الجدٌدة بدمٌاط -  14 مجاورة -

 وتشغٌل الامة.وجد ان الضرٌبً األعفاء مدة خالل وذلن  شغلها  ،  شركة   وشرٌكه ابوزٌد السعٌد ابوزٌد دمحم -  14

 الهندسٌة للصناعات مصنع وتشغٌل الامة.البناء مواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة.الورلٌة المنتجات لتصنٌع مصنع

 غزل مصنع وتشغٌل الامة.ادوٌة مصنع وتشغٌل الامة. المعادن ودهانات لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامة. وااللكترونٌة

 المواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة.كهربائٌة أجهزة مصنع وتشغٌل الامة.كراسً مصنع وتشغٌل الامة.ونسٌج

   مالها ،رأس   نٌةالعمرا والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار.الفنً التعلٌم ومعاهد مدارس وتشغٌل وادارة انشاء.الغذائٌة

 الامة.وجد ان الضرٌبً األعفاء مدة خالل وذلن  شغلها عن ، 2589 برلم 25215314 فى ،لٌدت 3555550555

 للصناعات مصنع وتشغٌل الامة.البناء مواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة.الورلٌة المنتجات لتصنٌع مصنع وتشغٌل

 مصنع وتشغٌل الامة.ادوٌة مصنع وتشغٌل الامة. المعادن ودهانات لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامة. وااللكترونٌة الهندسٌة

 المواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة.كهربائٌة أجهزة مصنع وتشغٌل الامة.كراسً مصنع وتشغٌل الامة.ونسٌج غزل

:  بجهة ، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار.الفنً التعلٌم ومعاهد مدارس وتشغٌل وادارة انشاء.الغذائٌة

 -الجدٌدة بدمٌاط -  14 مجاورة - الثالث الحً  2/214

 عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة  ،  شركة   وشرٌكه ابوزٌد السعٌد ابوزٌد دمحم -  15

 وما 2557 لسنه 355 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمه

 72 االستثمار لانون خارج من انشطة52512 لسنة 14 رلم والمانون 2558 لسنه 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد

 ومناطك الترفٌهٌة والمناطك والكافٌترٌات المطاعم وتشغٌل الامة.والمتكامله والمتخصصه العامه المماوالت: 2517 لسنه

   مالها ،رأس   وخدمة السٌارات تموٌن محطة وتشغٌل الامة.المطاعم مجمع) food court  كورت الفود

 فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة عن ، 2589 برلم 25215314 فى ،لٌدت 3555550555



 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

 2557 لسنه 355 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمه عدا

 االستثمار لانون خارج من انشطة52512 لسنة 14 رلم والمانون 2558 لسنه 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما

 الترفٌهٌة والمناطك والكافٌترٌات المطاعم وتشغٌل الامة.والمتكامله والمتخصصه العامه المماوالت: 2517 لسنه 72

  2/214:  بجهة ، وخدمة السٌارات تموٌن محطة وتشغٌل الامة.المطاعم مجمع) food court  كورت الفود ومناطك

 -الجدٌدة بدمٌاط -  14 مجاورة - الثالث الحً

 والموالت التجارٌة المحالت ادارة وتشغٌل الامة.السٌارات وصٌانة  ،  شركة   وشرٌكه ابوزٌد السعٌد ابوزٌد دمحم -  16

 مع. والتوزٌع العمومٌة التورٌدات.الترفٌهٌة المدن وانشاء وتشغٌل الامة.الحضانة دور وتشغٌل الامة. لتجارٌةا والمراكز

 الشركة التزام عدم حالة وفى االسـتثمار، بمانون الواردة لألنشـطة مسـتمل مالً ومركز مسـتملة حسابات بافراد االلتزام

 تمتع عدم مع ،2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسـمط الشـرط بهذا

 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة

 التجارٌة والمراكز والموالت التجارٌة المحالت ادارة وتشغٌل الامة.السٌارات وصٌانة عن ، 2589 برلم 25215314

 بافراد االلتزام مع. والتوزٌع العمومٌة التورٌدات.الترفٌهٌة المدن وانشاء وتشغٌل الامة.الحضانة دور وتشغٌل الامة.

 الشـرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االسـتثمار، بمانون الواردة لألنشـطة مسـتمل مالً ومركز مسـتملة حسابات

 خارج االنشطة تمتع عدم مع ،2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسـمط

 -الجدٌدة بدمٌاط -  14 مجاورة - الثالث الحً  2/214:  بجهة ، بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون

 لابله تجعلها التً االساسٌه رافكبالم االراضً وتجهٌز استصالح  ،  شركة   وشركاه علً مجاهد علً دمحم -  17

 الغراض مخصصه االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط المستصلحه االراضً استزراع_  لالستزراع

 سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه_  الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح

 النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌه_  اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان

   مالها ،رأس   وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت

 تجعلها التً االساسٌه بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح عن ، 2124 برلم 25215329 فى ،لٌدت 3555550555

 الغراض مخصصه االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط المستصلحه االراضً استزراع_  لالستزراع لابله

 سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه_  الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثه الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح

 النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌه_  اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان

 المعموره منشؤه:  بجهة ، وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت

 _ الستامونً_  للبشو_ 

 أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من  ،  شركة   وشركاه علً مجاهد علً دمحم -  18

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

 كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع المانون ألحكام طبما   وذلن

 الوجوه من عن ، 2124 برلم 25215329 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص

 الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،

_  المعموره منشؤه:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارات

 _ الستامونً_  للبشو

 مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات افراد مع-حده على معرض لكل  ،  شركة   التعمٌر و للبناء العالمٌة جسر -  19

 والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار، بمانون الواردة لألنشطة

 والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ،2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة

  المانون بذات الواردة

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

 .األنشطة

 25215315 فى ،لٌدت 555555550555   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 االستثمار، بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات افراد مع-حده على معرض لكل عن ، 2577 برلم

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

  المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع ،2517

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

 .األنشطة



 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

 المنطمه-(44)رلم لطعه- اول دور-(4) رلم مكتب:  بجهة ، الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 -المركزٌه

 لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة-72/2517 االستثمار لانون داخل أنشطة  ،  شركة   التعمٌر و للبناء العالمٌة جسر -  25

 والمنزلٌة الكهربائٌة األجهزة لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة- الغذائٌة المواد

 والمالبس والنسٌج الغزل مصنع وتشغٌل إلامة-البالستٌن واالكٌاس والبرانٌن الكراسً لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة-

 لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة- المعادن لتشكٌل مصنع وتشغٌل إلامة- البناء مواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة- الجاهزة

  الدوائٌة للصناعات مصنع وتشغٌل إلامة- االعالف أنواع كافة

 فى ،لٌدت 555555550555   مالها ،رأس   وتشغٌل إلامة-واالسفنج المراتب لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة-

- الغذائٌة المواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة-72/2517 االستثمار لانون داخل أنشطة عن ، 2577 برلم 25215315

 والمنزلٌة الكهربائٌة األجهزة لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة

 والمالبس والنسٌج الغزل مصنع وتشغٌل إلامة-البالستٌن واالكٌاس ٌنوالبران الكراسً لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة-

 لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة- المعادن لتشكٌل مصنع وتشغٌل إلامة- البناء مواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة- الجاهزة

  الدوائٌة للصناعات مصنع وتشغٌل إلامة- االعالف أنواع كافة

-(44)رلم لطعه- اول دور-(4) رلم مكتب:  بجهة ، وتشغٌل إلامة-واالسفنج المراتب لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة-

 -المركزٌه المنطمه

  التجمٌل ومستحضرات العطور لتصنٌع مصنع  ،  شركة   التعمٌر و للبناء العالمٌة جسر -  21

 الحاوٌات ومحطات الغذائٌة والمواد الصناعٌة، والمنتجات الزراعٌة، الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات وتشغٌل إلامة-

 الغالل وصوامع

 او إدارة او انشاء-الجامعات انشاء- السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌالت للفنادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة-

-لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح- الفنً التعلٌم ومعاهد مدارس تشغٌل

  المستصلحة األراضً استزراع

 25215315 فى ،لٌدت 555555550555   مالها ،رأس   ألغراض مخصصة األراضً تكون ان الحالتٌن فً وٌشترط

  التجمٌل ومستحضرات العطور لتصنٌع مصنع عن ، 2577 برلم

 الحاوٌات ومحطات الغذائٌة والمواد ،الصناعٌة والمنتجات الزراعٌة، الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات وتشغٌل إلامة-

 الغالل وصوامع

 او إدارة او انشاء-الجامعات انشاء- السٌاحٌة والمرى الفندلٌة والشمك والموتٌالت للفنادق السٌاحً والتسوٌك اإلدارة-

-لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح- الفنً التعلٌم ومعاهد مدارس تشغٌل

  المستصلحة األراضً استزراع

 المنطمه-(44)رلم لطعه- اول دور-(4) رلم مكتب:  بجهة ، ألغراض مخصصة األراضً تكون ان الحالتٌن فً وٌشترط

 -المركزٌه

 على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها  ،  شركة   التعمٌر و للبناء العالمٌة جسر -  22

 .المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك

 بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها عن ، 2577 برلم 25215315 فى ،لٌدت 555555550555   مالها ،رأس  

 بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او

 -المركزٌه المنطمه-(44)رلم لطعه- اول دور-(4) رلم مكتب:  بجهة ،. المانون ألحكام طبما وذلن

 فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع، االستصالح  ،  شركة   التعمٌر و للبناء العالمٌة جسر -  23

 التسمٌن او االلبان او السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات، أنواع جمٌع تربٌة.الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة-.اللحوم او

 النائٌة، والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار- سمكٌةال المزارع-.الخٌول تربٌة-.اللحوم

 فى ،لٌدت 555555550555   مالها ،رأس   إلامة-.االلٌة المخابز وتشغٌل إلامة-.المدٌم الوادي خارج والمناطك

 الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع، االستصالح عن ، 2577 برلم 25215315

 جمٌع تربٌة-.اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات، أنواع جمٌع تربٌة.الغمر بطرٌك

-.الخٌول تربٌة-.اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع

 الوادي خارج والمناطك النائٌة، والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار- السمكٌة المزارع

 -المركزٌه المنطمه-(44)رلم لطعه- اول دور-(4) رلم مكتب:  بجهة ، إلامة-.االلٌة المخابز وتشغٌل إلامة-.المدٌم

 .العالجٌة او التشخٌصٌة الطبٌة المراكز وتشغٌل  ،  شركة   التعمٌر و للبناء العالمٌة جسر -  24



 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

 تمدٌم ٌتم التً الحاالت من او للمستشفى بالنسبة شغلها ٌتم التً االسرة عدد من بالمجان سنوٌا%(  15) تمدم ان بشرط

 والموتٌالت، ،السفاري وٌخوت الثابتة الفنادق، وتشغٌل إلامة-.للمركز بالنسبة لها التشخٌصٌة او العالجٌة او الطبٌة الخدمة

 او خدمٌة كانت سواء بذلن المرتبطة او المكملة واألنشطة كورت والفود السٌاحٌة والمرى الفندلٌة، واالجنحة والشمك

 555555550555   مالها ،رأس   والتوسع بها الخاصة المنشآت واستكمال ثمافٌة، او تجارٌة او رٌاضٌة او ترفٌهٌة

 .العالجٌة او التشخٌصٌة الطبٌة المراكز وتشغٌل عن ، 2577 برلم 25215315 فى ،لٌدت

 تمدٌم ٌتم التً الحاالت من او للمستشفى بالنسبة شغلها ٌتم التً االسرة عدد من بالمجان سنوٌا%(  15) تمدم ان بشرط

 والموتٌالت، السفاري، وٌخوت الثابتة الفنادق، وتشغٌل إلامة-.للمركز بالنسبة لها التشخٌصٌة او العالجٌة او الطبٌة الخدمة

 او خدمٌة كانت سواء بذلن المرتبطة او المكملة واألنشطة كورت والفود السٌاحٌة والمرى الفندلٌة، واالجنحة والشمك

- اول دور-(4) رلم مكتب:  بجهة ، والتوسع بها الخاصة المنشآت واستكمال ثمافٌة، او تجارٌة او رٌاضٌة او ترفٌهٌة

 -المركزٌه المنطمه-(44)رلم لطعه

 الفندلٌة واالجنحة والشمك والموتٌالت الفنادق مستوى ٌمل اال على فٌها،  ،  شركة   التعمٌر و للبناء العالمٌة جسر -  25

 المبنٌة المساحات إجمالً نصف على منها المبٌعة الوحدات مساحة إجمالً ٌزٌد واال نجوم، ثالثة عن السٌاحٌة والمرى

  للمشروع االٌوائٌة الطالة من

 والمٌادٌن والطرق الحدائك وتجمٌل وإدارة وصٌانة تنسٌك بؤعمال المٌام-2517/  72 االستثمار لانون خارج أنشطة

 (سكٌب الالند)

 بالمرافك ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدف األراضً وامتالن وتؤجٌر وبٌع شراء- السٌارات لتموٌن محطة وتشغٌل إلامة-

 ٌمل اال على فٌها، عن ، 2577 برلم 25215315 فى ،لٌدت 555555550555   مالها ،رأس   بٌعها او للبناء واعدادها

 الوحدات مساحة إجمالً ٌزٌد واال نجوم، ثالثة عن السٌاحٌة والمرى الفندلٌة واالجنحة والشمك والموتٌالت الفنادق مستوى

  للمشروع االٌوائٌة الطالة من المبنٌة المساحات إجمالً نصف على منها المبٌعة

 والمٌادٌن والطرق الحدائك وتجمٌل وإدارة وصٌانة تنسٌك بؤعمال المٌام-2517/  72 االستثمار لانون خارج أنشطة

 (سكٌب الالند)

 بالمرافك ومدها وتخطٌطها تمسٌمها بهدف األراضً وامتالن وتؤجٌر وبٌع شراء- السٌارات لتموٌن محطة وتشغٌل إلامة-

 -المركزٌه المنطمه-(44)رلم لطعه- اول دور-(4) رلم مكتب:  بجهة ، بٌعها او للبناء واعدادها

 السكنٌة والوحدات المبانً وإلامة علٌها المنشآت إلامة بعد او بحالتها  ،  شركة   التعمٌر و للبناء العالمٌة جسر -  26

 هٌئة مع والتعامل الغٌر لحساب او لحسابها استغاللها او ادارتها او تؤجٌرها او لتملٌكها والترفٌهٌة واإلدارٌة والتجارٌة

 وتشغٌل إلامة- لألطفال الحضانة دور وتشغٌل إلامة- السٌارات وصٌانة خدمة مراكز وتشغٌل إلامة- العمرانٌة المجتمعات

( السٌاحٌة عدا فٌما) المعارض وتنظٌم وتشغٌل إلامة- الخطرة الكٌماوٌات مخازن عدا والمستودعات المخازن وإدارة

 فى ،لٌدت 555555550555   مالها ،رأس   الالزمة التراخٌص استصدار بشرط العامة والحفالت لمإتمراتوا

 واإلدارٌة والتجارٌة السكنٌة والوحدات المبانً وإلامة علٌها المنشآت إلامة بعد او بحالتها عن ، 2577 برلم 25215315

- العمرانٌة المجتمعات هٌئة مع والتعامل الغٌر لحساب او لحسابها استغاللها او ادارتها او تؤجٌرها او لتملٌكها والترفٌهٌة

 المخازن وإدارة وتشغٌل إلامة- لألطفال الحضانة دور وتشغٌل إلامة- السٌارات وصٌانة خدمة مراكز وتشغٌل إلامة

 والمإتمرات( السٌاحٌة عدا فٌما) المعارض وتنظٌم وتشغٌل إلامة- الخطرة الكٌماوٌات مخازن عدا والمستودعات

 المنطمه-(44)رلم لطعه- اول دور-(4) رلم مكتب:  بجهة ، الالزمة التراخٌص استصدار بشرط العامة والحفالت

 -المركزٌه

 .متكامل أثاث لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   وشركاه الحناوي دمحم -  27

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

 .نشاطها

  

 .متكامل أثاث لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 2541 برلم 25215351 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

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

 ـ بجمصة الصناعٌة بالمنطمة ـ الثالثة المرحلة ـ(  ي)  بلون ـ(   4،3)  رلمً المطعتٌن:  بجهة ،. نشاطها

 الموارد  تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشغٌل و الامة-   ،  شركة   واالستشارات التنمٌة لدعم النهضة -  28

 إدارة وبرامج وأنظمة وسائل وتورٌد تصمٌم- والمهنٌة والفنٌة والتمنٌة اإلدارٌة والتدرٌبات االستشارات تمدٌم-..البشرٌة

 والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن العالمٌة الجودة شهادة على للحصول المإسسات وتهٌئة الجودة

 الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة

 فى ،لٌدت 195550555   مالها ،رأس   تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع



 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

 تمدٌم-..البشرٌة الموارد  تدرٌب و تنمٌة و ألعداد مركز  ادارة و تشغٌل و الامة- عن ، 2587 برلم 25215314

 وتهٌئة الجودة إدارة وبرامج وأنظمة وسائل وتورٌد تصمٌم- والمهنٌة والفنٌة والتمنٌة اإلدارٌة والتدرٌبات االستشارات

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن العالمٌة الجودة شهادة على للحصول المإسسات

 الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 الشال عزبة - العروبة ش 15:  بجهة ، تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها

 أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على  ،  شركة   واالستشارات التنمٌة لدعم النهضة -  29

 السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج

 نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً

 ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على عن ، 2587 برلم 25215314 فى ،لٌدت 195550555   مالها ،رأس  

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 - العروبة ش 15:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارات

 الشال عزبة

 لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -  ،  شركة   الزراعٌة للتنمٌة اٌماس -  35

 . المستصلحة األراضً استزراع -. 

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 و 2557 لسنة 355 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما. .  .الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

  255 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه

   مالها ،رأس   الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح - عن ، 2126 برلم 25215329 فى ،لٌدت 1555550555

 . المستصلحة األراضً استزراع -.  لالستزراع لابلة

 الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 و 2557 لسنة 355 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما. .  .الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

  255 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه

:  بجهة ، الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 - السلسول- الجدٌد الطرٌك- اداري مكتب - دمحم العاطً عبد ٌحًٌ/ملن

 .األنشطة هذه لممارسة  ،  شركة   الزراعٌة للتنمٌة اٌماس -  31

 لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها

 .المانون ألحكام

 .األنشطة هذه لممارسة عن ، 2126 برلم 25215329 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن ان للشركة وٌجوز

 طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها

 - السلسول- الجدٌد الطرٌك- اداري مكتب - دمحم العاطً عبد ٌحًٌ/ملن:  بجهة ،. المانون ألحكام

 والمتخصصة العامة لمماوالتا."العماري والتسوٌك االستثمار"  ،  شركة   The Gate    لالستشارات جٌت ذا -  32

 وكذا المالٌة االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم."والدٌكور التشطٌبات مماوالت."والمتكاملة

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

 لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة االوراق عن المالٌة

 ( .التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق

 عن ، 2118 برلم 25215328 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس   تلتزم.التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر"

 تمدٌم."والدٌكور التشطٌبات مماوالت."والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت."العماري والتسوٌك االستثمار"

 المتعلمة والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌة االوراق بؤسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات

 فً العاملة الشركات ألنشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم

 ( .التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال

 - 93 المنطمة - بورسعٌد ش 15:  بجهة ، تلتزم.التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر"

 تنظٌم شان فً 1982 لسنه 125 رلم المانون بؤحكام الشركة  ،  شركة   The Gate    لالستشارات جٌت ذا -  33

 الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال التجارٌة، الوكالة اعمال



 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

 التجارة."العمومٌة التورٌدات."الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة

 عدا فٌما وذلن)  العامة والحفالت والمإتمرات المعارض وتنظٌم إلامة."لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة

   مالها ،رأس   وذلن( . حده على معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌة المإتمرات و المعارض

 تنظٌم شان فً 1982 لسنه 125 رلم المانون بؤحكام الشركة عن ، 2118 برلم 25215328 فى ،لٌدت 5555550555

 الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال التجارٌة، الوكالة اعمال

 التجارة."ٌةالعموم التورٌدات."الغرض لهذا المنظمة الموانٌن بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة

 عدا فٌما وذلن)  العامة والحفالت والمإتمرات المعارض وتنظٌم إلامة."لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة

 ش 15:  بجهة ، وذلن( . حده على معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السٌاحٌة المإتمرات و المعارض

 - 93 المنطمة - بورسعٌد

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون  ،  شركة   The Gate    لالستشارات جٌت ذا -  34

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها 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 غرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون عن ، 2118 برلم 25215328 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها 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 غرضها تحمٌك على تعاونها

 - 93 المنطمة - بورسعٌد ش 15:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 وتشغٌل إلامة:"2517 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من أنشطة  ،  شركة   وشرٌكه عمرو دمحم حمدى وائل -  35

 .األلبان ومنتجات والمثلجات كرٌم اآلٌس لتصنٌع مصنع

 .والتصدٌر االستٌراد:"2517 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من أنشطة

 فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال المستوردٌن، سجل شان فً 1982 لسنه 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة

 .الغرض لهذا المنظمة الموانٌن

 عن ، 2122 برلم 25215328 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس   ومركز مسـتملة حسابات دبإفرا االلتزام مع

 ومنتجات والمثلجات كرٌم اآلٌس لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة:"2517 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من أنشطة

 .األلبان

 .والتصدٌر االستٌراد:"2517 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من أنشطة

 فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال المستوردٌن، سجل شان فً 1982 لسنه 121 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم

 بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول بعد إال غرضها مزاولة

 .الغرض لهذا المنظمة الموانٌن

 - الكراسً مصنع خلف - المصرف ش - سمنود منٌة:  بجهة ، ومركز مسـتملة حسابات بإفراد االلتزام مع

  االسـتثمار، بمانون الواردة لألنشـطة مسـتمل مالً  ،  شركة   وشرٌكه عمرو دمحم حمدى وائل -  36

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

 .نشاطها

 بمانون الواردة لألنشـطة مسـتمل مالً عن ، 2122 برلم 25215328 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس  

  االسـتثمار،

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

 - الكراسً مصنع خلف - المصرف ش - سمنود منٌة:  بجهة ،. نشاطها

 والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وتوزٌع تجارة-   ،  شركة   sunw pharma cutical سٌوتٌكال فارما سونو -  37

 ومستحضرات أنواعها بمختلف الطبٌة والمحالٌل الطبٌة واألجهزة الطبٌة والمستلزمات والمطهرات واللماحات واألمصال

 الخاصة واألغذٌة الحٌوانٌة والمنتجات البرمكسات و والبودرات السائلة األعالف وإضافات الغذائٌة والمكمالت التجمٌل

 تسجٌل إجراءات انهاء فً الوساطة-الغٌر لدى سبك ما كل تصنٌع و البٌطرٌة والمستحضرات الحٌوٌة والكٌماوٌات

   مالها ،رأس   ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن.الحكومٌة غٌر الجهات أمام االدوٌة

 واألمصال والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وتوزٌع تجارة- عن ، 2575 برلم 25215315 فى ،لٌدت 1555550555

 التجمٌل تومستحضرا أنواعها بمختلف الطبٌة والمحالٌل الطبٌة واألجهزة الطبٌة والمستلزمات والمطهرات واللماحات



 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

 الخاصة واألغذٌة الحٌوانٌة والمنتجات البرمكسات و والبودرات السائلة األعالف وإضافات الغذائٌة والمكمالت

 تسجٌل إجراءات انهاء فً الوساطة-الغٌر لدى سبك ما كل تصنٌع و البٌطرٌة والمستحضرات الحٌوٌة والكٌماوٌات

 أبو ش 25:  بجهة ، ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن.الحكومٌة غٌر الجهات أمام االدوٌة

 - السادس الدور - اللٌل

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط  ،  شركة   sunw pharma cutical سٌوتٌكال فارما سونو -  38

 التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز- األنشطة

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

 وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع-. المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة

  نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط عن ، 2575 برلم 25215315 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز- األنشطة هذه لممارسة

 معها أو أخرى شركة فً تندمج أن لها ٌجوز كما. الخارج أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع-. المانون ألحكام طبما   كله وذلن أخرى طبٌعة من شركة إلى تتحول أن أو

 السادس الدور - اللٌل أبو ش 25:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه

- 

 األدوٌة وتوزٌع تجارة  ،  شركة   Viali pharmaceutical industries الدوائٌة للصناعات فٌالً -  39

 والمطهرات دوائٌةال والكٌماوٌات الغذائٌة والمكمالت الطبٌة والمستلزمات الطبٌة والمستحضرات التجمٌل ومستحضرات

 والبٌطرٌة الطبٌة واألغذٌة العضوٌة واألسمدة التشخٌصٌة والمستحضرات والعطور والمبٌدات الصناعٌة والمنظفات

 فٌما والتوزٌع العامة التجارة.الغٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع المعامل ومستلزمات وأجهزة والتعوٌضٌة الطبٌة واألجهزة

 ومستحضرات األدوٌة تسجٌل إجراءات إنهاء.أنواعها بكافة المنتجات تسوٌك.العمومٌة التورٌدات.لانونا به مسموح هو

 ومستحضرات األدوٌة وتوزٌع تجارة عن ، 2551 برلم 25215351 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   التجمٌل

 والمنظفات والمطهرات ٌةالدوائ والكٌماوٌات الغذائٌة والمكمالت الطبٌة والمستلزمات الطبٌة والمستحضرات التجمٌل

 الطبٌة واألجهزة والبٌطرٌة الطبٌة واألغذٌة العضوٌة واألسمدة التشخٌصٌة والمستحضرات والعطور والمبٌدات الصناعٌة

 به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة.الغٌر لدى سبك ما كل وتصنٌع المعامل ومستلزمات وأجهزة والتعوٌضٌة

:  بجهة ، التجمٌل ومستحضرات األدوٌة تسجٌل إجراءات إنهاء.أنواعها بكافة المنتجات تسوٌك.العمومٌة التورٌدات.لانونا

 - ثان المنصورة - األرضً الدور - المحاكم مجمع ش 27

 التشخٌصٌة والمستحضرات  ،  شركة   Viali pharmaceutical industries الدوائٌة للصناعات فٌالً -  45

 وٌجوز.المختصة الجهات أمام المعامل ومستلزمات وأجهزة والتعوٌضٌة الطبٌة واألجهزة والبٌطرٌة الطبٌة واألغذٌة

 على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة

 المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

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

 .نشاطها

 لطبٌةا واألغذٌة التشخٌصٌة والمستحضرات عن ، 2551 برلم 25215351 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 تشترن أن للشركة وٌجوز.المختصة الجهات أمام المعامل ومستلزمات وأجهزة والتعوٌضٌة الطبٌة واألجهزة والبٌطرٌة

 فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي

 احكام مراعاة مع. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر

 27:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 - ثان المنصورة - األرضً الدور - المحاكم مجمع ش

 تصمٌم.االنترنت عبر االلكترونً والتسوٌك التجارة  ،  شركة   Taxi Masr االلكترونً للتسوٌك مصر تاكسً -  41

 والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال.االنترنت عبر االلكترونٌة الموالع وإدارة

 وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال.أنواعها بمختلف

 بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز. وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي إنتاج. علٌها والتدرٌب

 155550555   مالها ،رأس   تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه

 االلكترونٌة الموالع وإدارة تصمٌم.االنترنت عبر االلكترونً والتسوٌك التجارة عن ، 2569 برلم 25215358 فى ،لٌدت

 تصمٌم أعمال.أنواعها بمختلف والتطبٌمات البٌانات ولواعد للبرمجٌات والتصمٌم والتحلٌل التوصٌف أعمال.االنترنت عبر

 المحتوي إنتاج. علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج

 الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز. وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً



 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

 المدرسة ش ـ السادس الدور ـ  الجزٌرة برج:  بجهة ، تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها

 ـ الشٌخ كفر بندر  -  الحدٌثة

 كما الخارج، فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على  ،  شركة   Taxi Masr االلكترونً للتسوٌك مصر تاكسً -  42

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 الخارج، فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على عن ، 2569 برلم 25215358 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس  

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 ـ  الجزٌرة برج:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 ـ الشٌخ كفر بندر  -  الحدٌثة المدرسة ش ـ السادس الدور

 والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وتورٌد وتوزٌع وبٌع تجارة-  ،  شركة   االدوٌة وتوزٌع لتجارة فارما سبكترا -  43

 والمكمالت التجمٌل ومستحضرات أنواعها بمختلف الطبٌة والمحالٌل الطبٌة واألجهزة والمستلزمات واللماحات واألمصال

 بؤحكام اإلخالل دون وذلن-.الغٌر لدى سبك ما كل تصنٌع و والبرمكسات  والبودرات السائلة األعالف وإضافات الغذائٌة

 أن للشركة وٌجوز-. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 555550555   مالها ،رأس   أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن

 واللماحات واألمصال والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وتورٌد وتوزٌع وبٌع تجارة- عن ، 2592 برلم 25215315 فى ،لٌدت

 وإضافات الغذائٌة والمكمالت التجمٌل ومستحضرات أنواعها بمختلف الطبٌة والمحالٌل الطبٌة واألجهزة والمستلزمات

 واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن-.الغٌر لدى سبك ما كل تصنٌع و والبرمكسات  والبودرات السائلة األعالف

 وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز-. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات

 - الجدٌد المحاربٌن شارع - االطباء برج:  بجهة ، أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من

 - لشٌخا كفر اول

 ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً  ،  شركة   االدوٌة وتوزٌع لتجارة فارما سبكترا -  44

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع. المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما

 نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارات

 مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً عن ، 2592 برلم 25215315 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

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

 برج:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن

 - الشٌخ كفر اول - الجدٌد المحاربٌن شارع - االطباء

 االعالف لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة(   االعالف لصناعه نوفل)وشركاه نوفل عبدالفتاح فهمً اٌمن -  45

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع- انواعها  بجمٌع

 وتشغٌل الامة عن ، 2593 برلم 25215315 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع- انواعها  بجمٌع االعالف لتصنٌع مصنع

 - نوفل عزبه-شرق لومسٌون:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على

 والمتخصصة العامة المماوالت  ،  شركة   العامة والمماوالت والبترولٌة الكهربائٌة لألعمال جروب وزه شركة -  46

 الرفع بؤعمال المٌام.واختبارها وتوصٌلها الكابالت أنواع جمٌع وسحب الكهرباء شبكات تركٌب والتمما.والمتكاملة

 الصٌانة خدمات تمدٌم.المعادن أنواع جمٌع ودهان ترمٌل مماوالت. المعادن ولحام المٌكانٌكا أعمال مماوالت. المساحً

 محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة. والدٌكور التشطٌبات مماوالت. والبناء التشٌٌد أعمال مماوالت. والمنشآت للمبانً

   او الصحً الصرف محطات وصٌانة وادارة تشغٌل او الامة.نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرها المٌاه تحلٌة

 والمتخصصة العامة المماوالت عن ، 2558 برلم 25215354 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس

 الرفع بؤعمال المٌام.واختبارها وتوصٌلها الكابالت أنواع جمٌع وسحب الكهرباء شبكات تركٌب مماوالت.والمتكاملة

 الصٌانة خدمات تمدٌم.المعادن أنواع جمٌع ودهان ترمٌل مماوالت. المعادن ولحام المٌكانٌكا أعمال مماوالت. المساحً

 محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة أو إلامة. والدٌكور التشطٌبات مماوالت. والبناء التشٌٌد أعمال مماوالت. والمنشآت للمبانً

 ، او الصحً الصرف محطات وصٌانة وادارة تشغٌل او الامة.نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرها المٌاه تحلٌة

 - الستامونً - علوي األول الدور - أحمد دمحم الشحات دمحم/  بملن - فاطمه الشٌخه ش:  بجهة

 والتنمٌة الصناعً الصرف  ،  شركة   العامة والمماوالت والبترولٌة الكهربائٌة لألعمال جروب وزه شركة -  47

 الخدمات.وصٌانتها واستغاللها وإدارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق إنشاء.العمومٌة التورٌدات.وتوصٌالتها

(  ب.)  البترولً باالستكشاف المتعلمة الخدمات(   ا:) وتشمل واالستكشاف الحفر لعملٌات المساندة البترولٌة واألعمال

 الخدمات(  د.) والدهان والترمٌل الترسٌبات من االسطح معالجه(  ج.) والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة االعمال



 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

   وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.اإلنتاج وانابٌب التغلٌف مواسٌر بإنزال المتعلمة

 والتنمٌة الصناعً الصرف عن ، 2558 برلم 25215354 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس

 الخدمات.وصٌانتها واستغاللها وإدارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق إنشاء.العمومٌة التورٌدات.وتوصٌالتها

(  ب.)  البترولً باالستكشاف المتعلمة الخدمات(   ا:) تشملو واالستكشاف الحفر لعملٌات المساندة البترولٌة واألعمال

 الخدمات(  د.) والدهان والترمٌل الترسٌبات من االسطح معالجه(  ج.) والصٌانة الحفر ألعمال المكملة المدنٌة االعمال

 ، وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.اإلنتاج وانابٌب التغلٌف مواسٌر بإنزال المتعلمة

 - الستامونً - علوي األول الدور - أحمد دمحم الشحات دمحم/  بملن - فاطمه الشٌخه ش:  بجهة

 بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً  ،  شركة   العامة والمماوالت والبترولٌة الكهربائٌة لألعمال جروب وزه شركة -  48

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

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. المانون ألحكام طبما   وذلن

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

  

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً عن ، 2558 برلم 25215354 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

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

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. المانون ألحكام

 - الستامونً - علوي األول الدور - أحمد دمحم الشحات دمحم/  بملن - فاطمه الشٌخه ش:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

 التورٌدات."الجاهزة المالبس وتوزٌع تجارة."التجمٌل مستحضرات وتوزٌع تجارة"  ،  شركة   التجارٌة كوم زود -  49

 .به مسموح هو فٌما والتوزٌع عامةال التجارة."العمومٌة

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

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها 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 غرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 تجارة."التجمٌل مستحضرات وتوزٌع تجارة" عن ، 2121 برلم 25215328 فى ،لٌدت 185550555   مالها ،رأس  

 .به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة."العمومٌة التورٌدات."الجاهزة المالبس وتوزٌع

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

 . األنشطة

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها 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 غرضها تحمٌك على تعاونها

 ـ بلماس طرٌك من متفرع ـ  العروبة شارع:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 لابله تجلعها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح   ،  شركة   وشرٌكٌه العشماوي علً علً علً -  55

 ألغراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط.المستصلحة االراضً واستزراع.لالستزراع

 المناطك فٌماعدا الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح

 أحكام مراعاة مع.2558 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار 2557 لسنة 355 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

  

 بالمرافك راضًاال وتجهٌز استصالح عن ، 2131 برلم 25215335 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  

 االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط.المستصلحة االراضً واستزراع.لالستزراع لابله تجلعها التً االساسٌة

 الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة

 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس ولرار 2557 لسنة 355 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك فٌماعدا

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.2558

 ـ البرلس برج - الجونة ارض - االعدادٌة الحسانٌن مدرسة بجوار - الدولً الطرٌك رافد:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة

 البشرٌة األدوٌة وتورٌد وتوزٌع بٌع  ،  شركة   VITAMINAT التجمٌل ومستحضرات لألدوٌة فٌتامٌنات -  51

 التجمٌل ومستحضرات أنواعها بمختلف الطبٌة والمحالٌل الطبٌة واألجهزة والمستلزمات واللماحات واألمصال والبٌطرٌة

 للشركة وٌجوز.الغٌر لدى سبك ما كل تصنٌع و والبرمكسات  والبودرات ئلةالسا األعالف وإضافات الغذائٌة والمكمالت

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أن

   مالها ،رأس   ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها



 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

 واألمصال والبٌطرٌة البشرٌة األدوٌة وتورٌد وتوزٌع بٌع عن ، 2562 برلم 25215357 فى ،لٌدت 1555550555

 الغذائٌة والمكمالت التجمٌل ومستحضرات أنواعها بمختلف الطبٌة والمحالٌل الطبٌة واألجهزة والمستلزمات واللماحات

 وجه بؤي تشترن أن للشركة وٌجوز.الغٌر لدى سبك ما كل تصنٌع و والبرمكسات  والبودرات السائلة األعالف وإضافات

 أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من

 خلف ـ خزٌم أبو ش 13:  بجهة ، ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً

 ـ التعاون مساكن

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. المانون  ،  شركة   VITAMINAT التجمٌل ومستحضرات لألدوٌة فٌتامٌنات -  52

 1555550555   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. المانون عن ، 2562 برلم 25215357 فى ،لٌدت

 ـ التعاون مساكن خلف ـ خزٌم أبو ش 13:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 االستثمار."والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت"  ،  شركة   والتورٌدات العامة للمماوالت دسار -  53

 االستٌراد."المشروعات تنفٌذ على االشراف."العمومٌة التورٌدات.لانونا به مسموح فٌما والتوزٌع العامة التجارة."العماري

 فً 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم. التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر

 بعد إال غرضها مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال التجارٌة، الوكالة اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شان

   مالها ،رأس   بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول

 االستثمار."والمتكاملة والمتخصصة العامة المماوالت" عن ، 2119 برلم 25215328 فى ،لٌدت 25555550555

 االستٌراد."المشروعات تنفٌذ على االشراف."العمومٌة التورٌدات.لانونا به مسموح فٌما والتوزٌع العامة التجارة."العماري

 فً 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 125 رلم المانون بؤحكام الشركة تلتزم. التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر

 بعد إال غرضها مزاولة فً حك أي الشركة تؤسٌس ٌنشئ وال التجارٌة، الوكالة اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شان

 - أبوناصر كفر:  بجهة ، بؤحكام ٌخل ال وبما المختصة الجهات من غرضها لمزاولة الالزمة التراخٌص على الحصول

 - لصحابها مسجد بجوار

 للمبانً النظافة خدمات تمدٌم."الغرض لهذا المنظمة الموانٌن  ،  شركة   والتورٌدات العامة للمماوالت دسار -  54

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن.الهندسٌة التصمٌمات اعداد."والمنشآت

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها 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 غرضها تحمٌك على تعاونها

 . المانون ألحكام

 خدمات تمدٌم."الغرض لهذا المنظمة الموانٌن عن ، 2119 برلم 25215328 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس  

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بؤحكام اإلخالل دون وذلن.الهندسٌة التصمٌمات اعداد."والمنشآت للمبانً النظافة

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 لد التً أو بؤعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها 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 غرضها تحمٌك على تعاونها

 - الصحابه مسجد بجوار - أبوناصر كفر:  بجهة ،.  المانون ألحكام

 المكتبٌة الورلٌة المنتجات على للطباعة مطبعه وتشغٌل الامة  ،  شركة   وشركاه المنجى الكرٌم عبد دمحم دمحم -  55

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.وتغلٌفها المتصلهبة والصناعات والالمٌنٌت والبالستٌن

 25215318 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 والصناعات والالمٌنٌت والبالستٌن المكتبٌة الورلٌة المنتجات على للطباعة مطبعه وتشغٌل الامة عن ، 2595 برلم

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.وتغلٌفها المتصلهبة

 ـ الجدٌدة دمٌاط ـ  الثانً الحى - األولى المجاورة - 1 شمة  - ب 4 عمارة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة

 الامة:  2517 لسنه 72 رلم االستثمار لانون داخل من أنشطة  ،  شركة   وشرٌكه احمد عصام احمد شرٌف -  56

 الامة.والمنزلٌة الكهربائٌة االجهزة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة. الغذائٌه المواد وتغلٌف وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل

 هٌاكل لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة.المعادن وتشغٌل لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامة.البناء مواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل

 انشاء. الكٌماوٌات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة.الورلٌه والمنتجات الكرتون لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة.السٌارات

   مالها ،رأس   الطبٌة المراكز وتشغٌل الامة.الفنً التعلٌم ومعاهد مدارس وتشغٌل وادارة انشاء.الجامعات

:  2517 لسنه 72 رلم االستثمار لانون داخل من أنشطة عن ، 2583 برلم 25215311 فى ،لٌدت 35555550555

 الكهربائٌة االجهزة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة. الغذائٌه المواد وتغلٌف وتعبئة صنٌعلت مصنع وتشغٌل الامة

 مصنع وتشغٌل الامة.المعادن وتشغٌل لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامة.البناء مواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة.والمنزلٌة



 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

 لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة.الورلٌه والمنتجات الكرتون لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة.السٌارات هٌاكل لتصنٌع

:  بجهة ، الطبٌة المراكز وتشغٌل الامة.الفنً التعلٌم ومعاهد مدارس وتشغٌل وادارة انشاء.الجامعات انشاء. الكٌماوٌات

 ـ الجدٌدة دمٌاط ـ السادسة المجاورة ـ الرابع الحى ـ(  24/ 46)  رلم المطعة

 عدد من بالمجان سنوٌا% 15 تمدم ان بشرط اوالعالجٌة التشخٌصٌة  ،  شركة   وشرٌكه احمد عصام احمد شرٌف -  57

 المراكز وتشغٌل والامه والتجزئه الجمله تجاره.لها التشخٌصٌة او والعالجٌه الطبٌه الخدمه تمدٌم ٌتم التً الحاالت من

 موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات النائٌه بالمناطك االمداد وسالسل التجارٌه

 العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2557 لسنه 355 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد مراعاه مع مسبما الهٌئه

 فى ،لٌدت 35555550555   مالها ،رأس   بالمدن العماري االستثمار.2512 لسنه 14 والمانون 2558 لسنه 356 رلم

 ٌتم التً الحاالت من عدد من بالمجان سنوٌا% 15 تمدم ان بشرط اوالعالجٌة التشخٌصٌة عن ، 2583 برلم 25215311

 االمداد وسالسل التجارٌه المراكز وتشغٌل والامه والتجزئه الجمله تجاره.لها التشخٌصٌة او والعالجٌه الطبٌه الخدمه تمدٌم

 مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات النائٌه بالمناطك

 2558 لسنه 356 رلم العربٌه مصر جمهورٌه رئٌس لرار مراعاه و 2557 لسنه 355 رلم الوزراء رئٌس بمرار ماورد

 ـ السادسة المجاورة ـ الرابع الحى ـ(  24/ 46)  رلم المطعة:  بجهة ، بالمدن العماري االستثمار.2512 لسنه 14 والمانون

 ـ الجدٌدة دمٌاط

 خارج والمناطك النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات  ،  شركة   وشرٌكه احمد عصام احمد شرٌف -  58

 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئه موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المدٌم الوادي

 من أنشطة. 2512 لسنه 14 رلم والمانون 2558 لسنه 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار ورد وما 2557 لسنه 355

 وادارة وتشغٌل الامة.السٌارات وصٌانة خدمة مراكز وتشغٌل الامة: 2517 لسنه 72  رلم االستثمار لانون خارج

   مالها ،رأس   الماكوالت جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌه عدا)  المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم والكافٌترٌات المطاعم

 والمناطك النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات عن ، 2583 برلم 25215311 فى ،لٌدت 35555550555

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

 من أنشطة. 2512 لسنه 14 رلم والمانون 2558 لسنه 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار ورد وما 2557 لسنه 355 رلم

 وادارة وتشغٌل الامة.السٌارات وصٌانة خدمة مراكز وتشغٌل الامة: 2517 لسنه 72  رلم االستثمار لانون خارج

 46)  رلم المطعة:  بجهة ، الماكوالت جمٌع وتمدٌم(  الكحولٌه عدا)  المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم والكافٌترٌات المطاعم

 ـ الجدٌدة دمٌاط ـ السادسة المجاورة ـ الرابع الحى ـ(  24/

 مع. والمتكامله والمتخصصه العامه المماوالت.  اواي والتٌن  ،  شركة   وشرٌكه احمد عصام احمد شرٌف -  59

 الموانٌن احكام مراعاة االسـتثمار،مع بمانون الواردة لألنشـطة مسـتمل مالً ومركز مسـتملة حسابات بإفراد االلتزام

   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

. والمتكامله والمتخصصه العامه المماوالت.  اواي والتٌن عن ، 2583 برلم 25215311 فى ،لٌدت 35555550555

 الموانٌن احكام مراعاة االسـتثمار،مع بمانون الواردة لألنشـطة مسـتمل مالً ومركز مسـتملة حسابات بإفراد االلتزام مع

 رلم المطعة:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 ـ الجدٌدة دمٌاط ـ السادسة المجاورة ـ الرابع الحى ـ(  24/ 46) 

 الموانٌن احكام مراعاة مع.الكرتون لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامه  ،  شركة   وشرٌكه شرالً محمود دمحم عبدالعزٌز -  65

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

  

 مع.الكرتون لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامه عن ، 2547 برلم 25215351 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

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

 - غمر مٌت ـ بدرة علً كفر:  بجهة ،

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  


