
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحاس احمد كامل حسن بسمة لصاحبتها -  للتدرٌب( Maxim) ماكسٌم مركز -  1

 . التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة*  عن 595 برلم 21211328 فى لٌد

 .المعلومات تكنلوجٌا نمل ومركز الباحثٌن ألعداد مركز وادارة انشاء-1

 .وتطوٌرها واالتصاالت المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات االستشارات مركز وادارة انشاء -2

 . التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من أنشطة*  

 انحاء جمٌع - النشاط ممارسة ومولع- عبٌد شارع:  بجهة ،. البشرٌة المواد وتدرٌب وتنمٌة ألعداد مركز وتشغٌل الامة-3 

 - مسبما الهئٌة موافمة فلٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة  عدا فٌما الجمهورٌة

 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  دمحم احمد نصر وائل) لصاحبها التعلٌمٌة لألنشطة فٌجن سمارت -  2

 : 2117 لسنة 72 رلم لانون داخل من أنشطة"  عن 577 برلم 21211314

 . الفنً التعلٌم المعاهد او مدارس تشغٌل او إدارة او انشاء -1

 : 2117 لسنة 72 رلم لانون خارج من أنشطة" 

 .األطفال لرٌاض حضانة دور وتشغٌل إدارة او انشاء -2

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً 72 رلم بمانون الواردة ألنشطة مستمل مالً ومركز مستملة حسابات بأفراد االلتزام مع -

 االستثمار لانون خارج األنشطة تتمتع وال 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 .األلصر - األلصر فٌل الجولً شارع من متفرع شارع: النشاط ممارسة ومولع الرئٌسً المركز:  بجهة ، والحوافز بالضمانات

 فى لٌد ، 11111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  دمحم احمد نصر وائل) لصاحبها التعلٌمٌة لألنشطة فٌجن سمارت -  3

 . المانون بذات الواردة عن 577 برلم 21211314

 وفما نفٌذٌةالت والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة المنشأة تتعهد -

 . عامٌن ٌتجاوز ال زمنً لجدول

 ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .األلصر - األلصر فٌل الجولً شارع من متفرع شارع: النشاط ممارسة ومولع الرئٌسً المركز:  بجهة

 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   عٌد احمد محمود راضى)  لصاحبها المواشى لتربٌة الخٌر مزرعة -  4

  اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌه -: عن 562 برلم 21211317

 ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع: النشاط ممارسة مولع لنا - نماده - الخطاره: الرئٌسى المركز:  بجهة

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم

 فى لٌد ، 15111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   احمد دمحم حسٌن محمود)  لصاحبها الغذائٌة المواد لتصنٌع الكاشف -  5

 والمرارات اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع.  الغذائٌة المواد تجهٌز و لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 571 برلم 21211311

 - لوص السادات ش: الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة زمةالال التراخٌص كافة على الحصول المنشاة على و السارٌة

 فٌلزم سٌناء جزبرة شبة عدا فٌما العربٌة مصر بجمهورٌة المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى:  النشاط ممارسة مولع لوص مركز

 مسبما الهٌئه موافمة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  امٌن دمحم سعد دمحم لصاحبها الغذائٌة المواد لتصنٌع السعد -  6

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. والصلصة والمربات العصائر لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة عن 572 برلم

 19 رلم المطعة/  بجعله الرئٌسً المركز تعدٌل:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى

 اسوان - بالعاللً الصناعٌة المنطمة- 2 رلم بلون

 21211311 فى لٌد ، 551110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  حسن احمد العزب احمد) لصاحبها للتدرٌب الدولٌة مركز -  7

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن ألعداد التدرٌب مراكز وأدراه انشاء عن 574 برلم

:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارة اللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 . األلصر-المرنة مركز - الرواجح السٌاحً السوق امام: الرئٌسً المركز

 .مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع: النشاط ممارسة مولع

 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   موسى حسٌن ٌوسف حماده)  لصاحبها للتدرٌب المصطفً احباب -  8

  2117 لسنه 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطه عن 564 برلم 21211317

  المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن ألعداد التدرٌب مراكز واداره وانشاء انشاء-

  2117 لسنه 72 رلم االستثمار لانون خارج أنشطة  

  الموهوبٌن رعاٌة و األطفال لدرات و مهارات لتنمٌة تدرٌب مركز وتشغٌل إلامة-

 بهذا المنشأة االلتزام عدم حالة فً و االستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل مالى مركز و حسابات بأفراد المنشأة التزام مع-

 لوص مركز - لبلى حجازه:  الرئٌسى المركز:  بجهة ، مع االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع:  النشاط ممارسة مولع

 فى لٌد ، 251110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   موسى حسٌن ٌوسف حماده)  لصاحبها للتدرٌب المصطفً احباب -  9

  به الواردة الحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم عن 564 برلم 21211317

 ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة على و السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع:  النشاط ممارسة مولع لوص مركز - لبلى حجازه:  الرئٌسى المركز:  بجهة

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء

 فى لٌد ، 511110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(  احمد احمد سرحان الحمٌد عبد) لصاحبها الداجنً لإلنتاج االمل مزرعة -  11

 او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة عن 578 برلم 21211315

 . اللحوم او التسمٌن

 ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول شأةالمن وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 .لنا محافظة - لنا - نمادة مركز: النشاط ممارسة ومولع الرئٌسً المركز:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 البرى والنمل والبضائع للركاب الجماعً البري النمل-   ،  شركة   Aladham Bus Transport ترانسبورت باص االدهم -  1

  بالسٌارات البرى الجماعً النمل و المحافظات بٌن المكٌفة باألتوبٌسات للركاب



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 و الناللٌن بسجل المٌد بعد ال خارجة او المصري النمل خدمات و المهمات و البضائع و لركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم وال

 الدولً و الداخلً البرى النمل تنظٌم جاز من النشاط لمزاولة الالزمة التراخٌص استخراج

  لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة-

   مالها ،رأس   التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع

 للركاب البرى والنمل والبضائع للركاب الجماعً البري النمل- عن ، 585 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111

  بالسٌارات البرى الجماعً النمل و المحافظات بٌن المكٌفة باألتوبٌسات

 و الناللٌن بسجل المٌد بعد ال خارجة او المصري النمل خدمات و المهمات و البضائع و لركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم وال

 الدولً و الداخلً البرى النمل تنظٌم جاز من النشاط لمزاولة الالزمة التراخٌص استخراج

  لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة-

 ش: الرئٌسى المركز:  بجهة ، التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع

 سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع: النشاط ممارسة مولع االلصر العوامٌة جزٌرة - وفٌنالجول ش من متفرع

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم

 نشاطها لمباشرة الالزمة  ،  شركة   Aladham Bus Transport ترانسبورت باص االدهم -  2

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و الموانٌن بأحكام االخالل دون ذلن و

 على تعاونها لد التً او بأعمالها شبٌه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و

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

 نشاطها لمباشرة الالزمة عن ، 585 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و الموانٌن بأحكام االخالل دون ذلن و

 على تعاونها لد التً او بأعمالها شبٌه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و

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

 عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع: النشاط ممارسة مولع االلصر العوامٌة جزٌرة - الجولوفٌن ش من متفرع ش: الرئٌسى المركز

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة

 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الواردة األنشطة   ،  شركة   شرٌكته و عبدالرحٌم حسن دمحم عاطف -  3

 :  التنفٌذٌة الئحته و

 شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و بالمدن العماري االستثمار-

 رئٌس لار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزاراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره

  2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

  الدخل لمحدوى الموجة اإلسكان مشروعات و االجتماعى اإلسكان مشروعات-

 بالمجاالت الواردة األنشطة عن ، 563 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   إدارة و تشغٌل و إلامة-

 :  التنفٌذٌة الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص

 شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و بالمدن العماري ماراالستث-

 رئٌس لار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزاراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمه فٌلزم سٌناء جزٌره

  2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

  الدخل لمحدوى الموجة اإلسكان مشروعات و االجتماعى اإلسكان مشروعات-



 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

 بالمدن النشاط ممارسة مولع - حمادى نجع مركز - االلومنٌوم مساكن: الرئٌسى المركز:  بجهة ، إدارة و تشغٌل و إلامة-

 الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات

 مسبما

  توصٌالتها و التنمٌة و الصناعً الصحً الصرف محطات صٌانه و  ،  شركة   شرٌكته و عبدالرحٌم حسن دمحم عاطف -  4

 وصٌانتها استغاللها و  وادارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق انشاء-

 الوادي خارج المناطك و النائٌة المناطك العمرانٌة المجتمعات و الصناعٌة المناطك)  العمرانٌة المناطك وتنمٌة إلامة و تخطٌط-

 ( المدٌم

 الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و بالمدن النشاط ٌمارس ان على التجزئة و الجملة تجارة-

 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم

  توصٌالتها و التنمٌة و الصناعً الصحً الصرف محطات صٌانه و عن ، 563 برلم 21211317

 وصٌانتها استغاللها و  وادارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق انشاء-

 الوادي خارج المناطك و النائٌة المناطك العمرانٌة المجتمعات و الصناعٌة المناطك)  العمرانٌة المناطك وتنمٌة إلامة و تخطٌط-

 ( المدٌم

 الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و بالمدن النشاط ٌمارس ان على التجزئة و الجملة تجارة-

 مركز - االلومنٌوم مساكن: الرئٌسى المركز:  بجهة ، مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم

 عدا فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات بالمدن النشاط ممارسة مولع - حمادى نجع

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

 رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنه 351 رلم الوزارء رئٌس بمرار ورد ما  ،  شركة   شرٌكته و عبدالرحٌم حسن دمحم عاطف -  5

  2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة

 . التنفٌذٌة الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارجة األنشطة

  العمومٌة المماوالت-

 العمومٌة التورٌدات-

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز  حسابات بافراد الشركة التزام مع

   مالها ،رأس   لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 لرار مراعاة و 2117 لسنه 351 رلم الوزارء رئٌس بمرار ورد ما عن ، 563 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111

  2118 لسنه 356 رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس

 . التنفٌذٌة الئحته و 2117 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارجة األنشطة

  العمومٌة المماوالت-

 العمومٌة التورٌدات-

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز  حسابات بافراد الشركة التزام مع

: الرئٌسى المركز:  بجهة ، لانون خارج األنشطة تمتع عدم مع االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 المناطك و النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات بالمدن النشاط ممارسة مولع - حمادى نجع مركز - االلومنٌوم مساكن

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج



 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

 بمانون علٌه المنصوص بالمجاالت الواردة الحوافز بالضمانات االستثمار  ،  شركة   شرٌكته و عبدالرحٌم حسن دمحم عاطف -  6

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المجاالت تلن عن الخارجة األنشطة لبل التنفٌذٌة الئحته و 2117 لسنه 72 رلم

 . شاطهان لمباشرة االزمة التراخٌص  كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 بالمجاالت الواردة الحوافز بالضمانات االستثمار عن ، 563 برلم 21211317 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

 الموانٌن احكام مراعاة مع المجاالت تلن عن الخارجة األنشطة لبل التنفٌذٌة الئحته و 2117 لسنه 72 رلم بمانون علٌه المنصوص

: الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة االزمة التراخٌص  كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 المناطك و النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات بالمدن النشاط ممارسة مولع - حمادى نجع مركز - االلومنٌوم مساكن

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج

  -: 2117 لسنة 72 لانون داخل من أنشطة"  ،  شركة   وشركاه هللا خلف لاسم الناصر عبد احمد شركة -  7

 هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً واستزراع لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح-1

 الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصه األراضً تكون ان الحالتٌن

 . 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   التسمٌن او االلبان او السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-2

  -: 2117 لسنة 72 لانون داخل من أنشطة" عن ، 573 برلم 21211311

 هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً واستزراع لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح-1

 الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصه األراضً نتكو ان الحالتٌن

 . 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما

 ابطال ش 82: الرئٌسً المركز:  بجهة ، التسمٌن او االلبان او السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-2

 . اسوان - اول اسوان - التاسع الدور للتامٌن مصر عمارة التحرٌر

 .مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع: النشاط ممارسة مولع

 . اللحوم او  ،  شركة   وشركاه هللا خلف لاسم الناصر عبد احمد شركة -  8

 . اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة-3

 للمعاٌر وفما وتدوٌرها ومعالجتها نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرٌها المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة او إلامة-4

 . الشأن هذا فً الممررة والعلمٌة الفنٌة

 . وتوصٌالتها والتنمٌة الصناعً الصرف او الصحً الصرف محطات وصٌانة وإدارة تشغٌل او إلامة-5

 . وصٌانتها واستغاللها وأدارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق انشاء-6

 . اللحوم او عن ، 573 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   اعداد-7

 . اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة-3

 للمعاٌر وفما وتدوٌرها ومعالجتها نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرٌها المٌاه تحلٌة محطات وصٌانة وتشغٌل إدارة او إلامة-4

 . الشأن هذا فً الممررة والعلمٌة الفنٌة

 . وتوصٌالتها والتنمٌة الصناعً الصرف او الصحً الصرف محطات وصٌانة وإدارة تشغٌل او إلامة-5

 . وصٌانتها واستغاللها وأدارتها والرئٌسٌة والسرٌعة الحرة الطرق انشاء-6

 . اسوان - اول اسوان - التاسع الدور للتامٌن مصر عمارة التحرٌر ابطال ش 82: الرئٌسً المركز:  بجهة ، اعداد-7



 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

 .مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع: النشاط ممارسة مولع

 وعلى السارٌة المرارات و واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع  ،  شركة   شرٌكٌه و احمد حسن المجد ابو سلٌمان شركة -  9

 لسنه 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الواردة األنشطة  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

  التنفٌذٌة الئحته و 2117

 شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج المناطك و النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار-1

 رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 الموانٌن احكام مراعاة مع عن ، 611 برلم 21211331 فى ،لٌدت 15111110111   مالها ،رأس   العربٌة مصر جمهورٌة

 بالمجاالت الواردة األنشطة  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة المرارات و واللوائح

  التنفٌذٌة الئحته و 2117 لسنه 72 رلم بمانون علٌها المنصوص

 شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج المناطك و النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار-1

 رئٌس لرار مراعاة و 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 ممارسة مولع لنا بندر -رٌاض عبدالمنعم الشهٌد مدرسة امام سعٌد عزبة شارع: الرئٌسى المركز:  بجهة ، العربٌة مصر جمهورٌة

 جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن: النشاط

 موافمة سٌناءفٌلزم

  2118 لسنه 356 رلم  ،  شركة   شرٌكٌه و احمد حسن المجد ابو سلٌمان شركة -  11

 الوادي خارج والمناطك النائٌة المنلطك و الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن النشاط ٌمارس ان على والتجزئة الجملة تجارة-2

 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم

  2118 لسنه 356رلم العربٌة مصر جهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح-3

  المستصلحة األراضً واستزراع-4

 لسنه 356 رلم عن ، 611 برلم 21211331 فى ،لٌدت 15111110111   مالها ،رأس   تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

2118  

 الوادي خارج والمناطك النائٌة المنلطك و الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن النشاط ٌمارس ان على والتجزئة الجملة تجارة-2

 2117 لسنه 351 رلم الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما المدٌم

  2118 لسنه 356رلم العربٌة مصر جهورٌة رئٌس لرار ومراعاة

  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح-3

  المستصلحة األراضً واستزراع-4

 لنا بندر -رٌاض عبدالمنعم الشهٌد مدرسة امام سعٌد عزبة شارع: الرئٌسى المركز:  بجهة ، تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط

 شبة منطمة عدا فٌما المدٌم الوادى خارج المناطك و النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن: النشاط ممارسة مولع

 موافمة سٌناءفٌلزم جزٌرة

 

 

 

 

 


