
 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

  مارس شهرل االسماعٌلٌة استثمار لمكتبجرٌدة األسماء التجارٌة 

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌالت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى السجل تعدٌالت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4

 

 

 



 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  

 

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح السٌد مصلح حسٌن لصاحبها الزراعً لالستثمار الملون -  1

 -: ومنها ، الصحراوٌة او البور االراضً واستزراع استصالح -1( 72) ق داخل انشطة عن 9115 برلم 25215321

.  المستصلحة االراضً استزراع( ب. ) لالسترزاع لابلة هاتجعل التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح( أ)

 فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح لغرض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن فً وٌشترط

 ومع 2557 لسنه 355 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 شركة بجوار رمسٌس طرٌك:  بجهة ، 14 رلم بمانون والمرسوم 2558 لسنه 356 رلم الجمهورٌة رئٌس لرار عاةمرا

 المالن وادي - سٌكم

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح السٌد مصلح حسٌن لصاحبها الزراعً لالستثمار الملون -  2

 انواع جمٌع تربٌه( أ) -: ذلن وٌشمل والسمكً والداجنً الحٌوانً االنتاج -2.  2512 لسنه عن 9115 برلم 25215321

 الطٌور و الدواجن انواع جمٌع تربٌة( ب. ) اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات

 ق خارج انشطة.    الخٌول تربٌة( ت. ) اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء

 لالنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات افراد الشركة التزام مع  الزراعٌة المشاتل وادارة وتشغٌل الامة -: 72

 المالن وادي - سٌكم شركة بجوار رمسٌس طرٌك:  بجهة ، عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  صالح السٌد مصلح حسٌن لصاحبها اعًالزر لالستثمار الملون -  3

 االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عن 9115 برلم 25215321

 مع.  المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2517 لسنه 72 رلم

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

 المالن وادي - سٌكم شركة بجوار رمسٌس طرٌك:  بجهة ،. 

 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علً ٌوسف صبحً دمحم شادي لصاحبها المالبس لتصنٌع االخوه -  4

 و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع.  الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة عن 9121 برلم 25215323

 - الوصفٌه العطاره:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات

 - ابوصوٌر

 رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم دمحم لصاحبها    Beefinitive والتدرٌب واالستشارات لالنظمه بٌفٌنٌتف -  5

 : اآللٌة الحاسبات معدات وإنتاج تصمٌم -1 عن 9597 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله

 . أنواعها بمختلف الحاسبات لنظم والتطوٌر والتصمٌم التوصٌف أعمال( أ)

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها المدمجة النظم وتطوٌر إنتاج( ب)

 : واالتصاالت للمعلومات األساسٌة البنٌة مشروعات وإدارة وتنفٌذ تصمٌم -2

 . البٌانات وتداول ونمل لشبكات والتصمٌم التوصٌف أعمال( أ)

 .تالبٌانا وتداول نمل شبكات وإدارة تنفٌذ( ب)

 . المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء-3

 - الجمعٌات أرض - وجنا كرٌم شارع25 لطعه 22 بلون:  بجهة ، االستشارات مراكز وإدارة إنشاء-4

 رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم دمحم لصاحبها    Beefinitive والتدرٌب واالستشارات لالنظمه بٌفٌنٌتف -  6

 المعلومات مجاالت فً المتخصصة والدراسات عن 9597 برلم 25215353 فى لٌد ، 155550555  ، ماله

 . وتطوٌرها واالتصاالت

 . األعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌة األعمال حاضنات -5

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

 - الجمعٌات أرض - وجنا كرٌم شارع25 لطعه 22 بلون:  بجهة ،.  نشاطها

 استصالح -1 عن 9124 برلم 25215325 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للزراعه الجواهر -  7

 تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح( أ) -: ومنها ، الصحراوٌة او البور االراضً واستزراع

 الغراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن فً وٌشترط.  المستصلحة االراضً استزراع( ب. ) لالستزراع لابلة

 شبه منطمة عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح

 لرار ومراعاة 2557 لسنه 355 رلمن الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 المحاكم مجمع امام الجوهره برج:  بجهة ، رلم العربٌة مصر جمهورٌة رئٌس
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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

 لسنه 356 عن 9124 برلم 25215325 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  للزراعه الجواهر -  8

 تربٌة( أ) -: ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً االنتاج -2.  وتعدٌالته 2512 لسنه 14 رلم بمانون والمرسوم 2558

 الدواجن انواع جمٌع تربٌة( ب. ) اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات انواع جمٌع

 برج:  بجهة ،.  السمكٌة المزارع( ج. ) اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور

 المحاكم مجمع امام الجوهره

 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مغاته دمحم حسن سٌد دعاء لصاحبتها مغاته دمحم حسن سٌد دعاء -  9

 نمل مراكز و الباحثٌن العداد التدرٌب مراكز اداره و انشاء - 72 ق داخل انشطه عن 9111 برلم 25215315

 احكام مراعاه مع االطفال مهارات و لدرات لتنمٌه مركز تشغٌل و الامه - 72 ق خارج انشطه - المعلومات تكنولوجٌا

 - المستشفً شارع - سلطان أبو - زكً عزٌزه برج 113:  بجهة ، السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن

 لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسن عبدالجلٌل دمحم لطفً دمحم لصاحبها الحٌوانً لالنتاج الوفاء -  15

 او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء,  الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة عن 9125 برلم 25215323 فى

 الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و موانٌنال احكام مراعاة مع.  اللحوم

 - الضمرانً عزبه 2 ن:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 فى لٌد ، 65550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  بكري السٌد رفعت دمحم لصاحبها الغذائٌة للصناعات فودذ الفجر -  11

 و تعبئتها و الغذائٌة المواد و الدواجن و اللحوم مصنعات النتاج مصنع تشغٌل و الامة عن 9596 برلم 25215352

 الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع.  تغلٌفها

 خلف - الزراعٌة التعاونٌة رمضان من العاشر جمعٌة بتمسٌم 9 مجموعة - 55 رلم المطعة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 - االمن لوات

 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفى سعد دمحم سعد احمد لصاحبها الداجنً لالنتاج الصفا -  12

 وتجهٌز استصالح( أ) -: ومنها الصحراوٌة او البور االراضً واستزراع استصالح عن 9158 برلم 25215314

 الحالتٌن فً وٌشترط.  المستصلحة االراضً استزراع( ب. ) لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً

 ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضً تكون ان

 ذلن كان سواء ، الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة( أ) -: ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً االنتاج -2.  الغمر بطرٌك الري

 5 ترعه - صوٌر ابو مفارق:  بجهة ، جمٌه تربٌة( ب. ) اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج

 فى لٌد ، 255550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الحنفى سعد دمحم سعد احمد لصاحبها الداجنً لالنتاج الصفا -  13

 او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انوع عن 9158 برلم 25215314

 التراخٌص كافة علً الحصول المنشؤة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  اللحوم او التسمٌن

 5 ترعه - صوٌر ابو مفارق:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، الصحراوٌة او البور االراضً واستزراع استصالح -1  ،  شركة   وشرٌكٌه غطاس دمحم العلٌم عبد مسعد مسعد -  1

 الري طرق تستخدم وان ، لالسترزاع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح( أ) -: ومنها

 تكون ان الحالتٌن فً وٌشترط.  المستصلحة االراضً استزراع( ب. ) الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة

 الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح لغرض مخصصة االراضً

 ،رأس   النتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه( أ) -: ومنه الداجنً الحٌوانً االنتاج -2.  الغمر بطرٌك

 او البور االراضً واستزراع استصالح -1 عن ، 9114 برلم 25215318 فى ،لٌدت 3555550555   مالها

 تستخدم وان ، لالسترزاع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح( أ) -: ومنها ، الصحراوٌة

 فً وٌشترط.  المستصلحة االراضً استزراع( ب. ) الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق

 االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح لغرض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن

 النتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه( أ) -: ومنه الداجنً الحٌوانً االنتاج -2.  مرالغ بطرٌك الري ولٌس

 هللا نور مسجد بجوار فاٌد لمة:  بجهة ،

 تربٌة( ب. ) اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت  ،  شركة   وشرٌكٌه غطاس دمحم العلٌم عبد مسعد مسعد -  2

 -3.  اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء الطٌور او الدواجن انواع جمٌع

 وحفظ وتجفٌف وتدرٌج لفرز مصنع وتشغٌل الامة -4.  الزٌتون وزٌت النباتٌة الزٌوت الستخالص مصنع وتشغٌل الامة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الغذائٌة المنتجات وتغٌلف لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة -5.  والرطبه الجافة والتمور والفاكهه الخضروات وتخلٌل وتجمٌد

   مالها ،رأس   الشركة التزام مع التصدٌر -2.  الغٌر لدي ماسبك كل تصنٌع -1 -: 72 ق خارج انشطة. 

 جمٌع تربٌة( ب. ) اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت عن ، 9114 برلم 25215318 فى ،لٌدت 3555550555

 الامة -3.  اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء الطٌور او الدواجن انواع

 وحفظ وتجفٌف وتدرٌج لفرز مصنع وتشغٌل الامة -4.  الزٌتون وزٌت النباتٌة الزٌوت الستخالص مصنع وتشغٌل

 الغذائٌة المنتجات وتغٌلف لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة -5.  والرطبه الجافة والتمور والفاكهه الخضروات وتخلٌل وتجمٌد

 مسجد بجوار فاٌد لمة:  بجهة ، الشركة التزام مع التصدٌر -2.  الغٌر لدي ماسبك كل تصنٌع -1 -: 72 ق خارج انشطة. 

 هللا نور

 الحكام وفما المصدرٌن سجل ًف المٌد شروط باستٌفاء  ،  شركة   وشرٌكٌه غطاس دمحم العلٌم عبد مسعد مسعد -  3

 الوارده لالنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات افراد الشركة التزام مع.  وتعدٌالته 1975 لسنه 118 رلم المانون

 بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2517 لسنه 72 رلم االستثمار

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

 سجل فً المٌد شروط باستٌفاء عن ، 9114 برلم 25215318 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس.   نشاطها

 مالً ومركز مالٌة حسابات افراد الشركة التزام مع.  وتعدٌالته 1975 لسنه 118 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن

 والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده لالنشطة مستمل

 والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2517 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده

 كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  المانون بذات الوارده

 هللا نور مسجد بجوار فاٌد لمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 البرمجٌات وتشغٌل وتطوٌر وانتاج وتنفٌذ تصمٌم  ،  شركة   ArKDeV Free Zone حره منطمه -أركدٌف -  4

 المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء االلكترونٌة والموالع الذكٌة والمعدات االجهزة وتطبٌمات المحمول وتطبٌمات

 واالستشارات التعهٌد خدمات وتمدٌم وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي وانتاج االلكترونٌة

 التحول مشروعات وتنفٌذ المحتوي رلمنه خدمات وتمدٌم االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات وادخال والتدرٌب

   مالها ،رأس   االخالل دون وذلن.  االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌا االعمال حاضنات وادارة وانشاء الرلمً

 وتطبٌمات البرمجٌات وتشغٌل وتطوٌر وانتاج وتنفٌذ تصمٌم عن ، 9116 برلم 25215322 فى ،لٌدت 1555550555

 االلكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وانشاء االلكترونٌة والموالع الذكٌة والمعدات االجهزة وتطبٌمات المحمول

 والتدرٌب واالستشارات التعهٌد خدمات وتمدٌم وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره االلكترونً المحتوي وانتاج

 الرلمً التحول مشروعات وتنفٌذ المحتوي رلمنه خدمات وتمدٌم االلكترونٌة وبالوسائل الحاسبات علً البٌانات وادخال

 2م 15018 مساحة:  بجهة ، االخالل دون وذلن.  االعمال رٌادة ودعم التكنولوجٌا االعمال حاضنات وادارة وانشاء

 باالسماعٌلٌة العامه الحره المنطمه خدمات مجمع بمبنً 6 رلم بالوحدة

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام  ،  شركة   ArKDeV Free Zone حره منطمه -أركدٌف -  5

 وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 25215322 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة

 هذه لممارسة ةالالزم التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام عن ، 9116 برلم

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

 باالسماعٌلٌة العامه الحره المنطمه خدمات مجمع بمبنً 6 رلم بالوحدة 2م 15018 مساحة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 AR international for development and        الزراعٌه االستثمارات و للتنمٌه الدولٌه ار اٌه -  6

agricultural investments   او البور االراضً استزراع و استصالح-1 -: 72 لانون انشطه   ،  شركة 

 استزراع( ب) لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً تجهٌز و استصالح( أ) منها و الصحراوٌة

 ان و االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االرضً تكون ان الحالتٌن فً ٌشترط و.  المستصلحة االراضً

:  منه و السمكً و الداجنً و الحٌوانً االنتاج -2.  الغمر بطرٌك الري لٌس و االستزراع فً الحدٌثه الري طرق تستخدم

   مالها ،رأس   او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء,  الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة( أ)

 االراضً استزراع و استصالح-1 -: 72 لانون انشطه عن ، 9151 برلم 25215357 فى ،لٌدت 45555550555

( ب) لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً تجهٌز و استصالح( أ) منها و الصحراوٌة او البور

 االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االرضً تكون ان الحالتٌن فً ٌشترط و.  المستصلحة االراضً ستزراعا

 و السمكً و الداجنً و الحٌوانً االنتاج -2.  الغمر بطرٌك الري لٌس و االستزراع فً الحدٌثه الري طرق تستخدم ان و



 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

 1 رلم شمة:  بجهة ، او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء,  الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة( أ: ) منه

 - السالم حً البوسته بجوار المستشفً ش 4 الثالث الدور

 AR international for development and        الزراعٌه االستثمارات و للتنمٌه الدولٌه ار اٌه -  7

agricultural investments   النتاج ذلن كان سواء الطٌور و الدواجن انواع جمٌع تربٌة( ب. ) اللحوم  ،  شركة 

 االستثمار -3.  السمكٌة المزارع( ث. )  الخٌول تربٌة( ت. )  اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت

 تشغٌل و الامة -4.  المدٌم الوادي خارج المناطك و النئٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و بالمدن العماري

 تغلٌف و تعبئة و لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة -5.  الزراعٌة المحاصٌل و الفاكهه و الخضروات تعبئة و فرز محطات

 برلم 25215357 فى ،لٌدت 45555550555   مالها ،رأس   الزٌوت و االلبان و الزراعٌة المحاصٌل و الغذائٌة المواد

 انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء الطٌور و الدواجن انواع جمٌع تربٌة( ب. ) اللحوم عن ، 9151

 المجتمعات و بالمدن العماري االستثمار -3.  السمكٌة المزارع( ث. )  الخٌول تربٌة( ت. )  اللحوم او التسمٌن او البٌض

 الخضروات تعبئة و فرز محطات تشغٌل و الامة -4.  مدٌمال الوادي خارج المناطك و النئٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة

 المحاصٌل و الغذائٌة المواد تغلٌف و تعبئة و لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة -5.  الزراعٌة المحاصٌل و الفاكهه و

 - السالم حً البوسته بجوار المستشفً ش 4 الثالث الدور 1 رلم شمة:  بجهة ، الزٌوت و االلبان و الزراعٌة

 AR international for development and        الزراعٌه االستثمارات و للتنمٌه الدولٌه ار اٌه -  8

agricultural investments   التجارٌة التوكٌالت -2.  التصدٌر و االستٌراد -1:  72 ق خارج انشطة.   ،  شركة  .

 المنتجات و الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات شغٌلت و الامة -4.  لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة -3

 وفما المصدرٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع.  تجمٌدها او تبرٌدها و الغذائٌة المواد و الصناعٌة

 المانونٌن الحكام وفما المستوردٌن و التجارٌٌن الوسطاء و الوكالء سجل فً المٌد و 1975 لسنة 118 رلم الحكام

 فى ،لٌدت 45555550555   مالها ،رأس   حسابات افراد الشركة التزام مع.  تعدٌالته و 1982 لسنة 125,121

 التجارة -3.  التجارٌة التوكٌالت -2.  التصدٌر و االستٌراد -1:  72 ق خارج انشطة.  عن ، 9151 برلم 25215357

 الصناعٌة المنتجات و الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات شغٌلت و الامة -4.  لانونا به مسموح هو فٌما العامة

 رلم الحكام وفما المصدرٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع.  تجمٌدها او تبرٌدها و الغذائٌة المواد و

 لسنة 125,121 المانونٌن الحكام وفما المستوردٌن و التجارٌٌن الوسطاء و الوكالء سجل فً المٌد و 1975 لسنة 118

 البوسته بجوار المستشفً ش 4 الثالث الدور 1 رلم شمة:  بجهة ، حسابات افراد الشركة التزام مع.  تعدٌالته و 1982

 - السالم حً

 AR international for development and        الزراعٌه االستثمارات و للتنمٌه الدولٌه ار اٌه -  9

agricultural investments   عدم حالة فً و االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالً مركز و مالٌه  ،  شركة 

 كذا و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام

 باحكام االخالل دون ذلن و.  المانون بذات الوارده الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم

 احكام مراعاة مع.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن

 ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن

 بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالً مركز و مالٌه عن ، 9151 برلم 25215357 فى ،لٌدت 45555550555   مالها

 االستثمار بمانون الوارده الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و االستثمار

 ذلن و.  المانون بذات الوارده الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم كذا و 2517 لسنة 72 رلم

.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل دون

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع

 - السالم حً البوسته بجوار المستشفً ش 4 الثالث الدور 1 رلم شمة:  بجهة ،.  نشاطها

 & ARBITER PROJECT MANAGEMENT  ( MANAGING السٌاحٌة و التجارٌة المشارٌع إلدارة آربٌتر:  -  15

TOURISTIC PROJECTS  الساحٌة المنشآت إدارة - -: الشركة تؤسٌس من الغرض -  ،  شركة   م.م.ذ.ش . 

 . التجارٌة الموالت إدارة -

 . التصدٌر -

 . لانونا   به مسموح هو فٌما العامة التجارة -

 . انونا  ل به مسموح هو فٌما العمومٌة التورٌدات -

 . البضائع و الغذائٌة المنتجات نمل - المبرد النمل -

 -:ومنها ، الصحراوٌة او البور األراضً واستزراع استصالح -

 لإلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرالك األراضً وتجهٌز استصدار ( أ



 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

 المستصلحة األراضً استزراع ( ب

 برلم 25215315 فى ،لٌدت 25550555   مالها ،رأس   ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الساحٌة المنشآت إدارة - -: الشركة تؤسٌس من الغرض - عن ، 9115

 . التجارٌة الموالت إدارة -

 . التصدٌر -

 . لانونا   به مسموح هو فٌما العامة التجارة -

 . لانونا   به مسموح هو فٌما العمومٌة التورٌدات -

 . البضائع و الغذائٌة المنتجات نمل - المبرد النمل -

 -:ومنها ، الصحراوٌة او البور األراضً واستزراع استصالح -

 لإلستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرالك األراضً وتجهٌز استصدار ( أ

 المستصلحة األراضً استزراع ( ب

 بجمعٌة أفدنه خمسة 675  رلم أرض لطعة: )  بجهة ، ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 - المالن وادي طرٌك أٌسر الكائنه و األراضً تنمٌة و تعمٌر و ألستصالح الزراعٌه التعاونٌه آمون

 & ARBITER PROJECT MANAGEMENT  ( MANAGING السٌاحٌة و التجارٌة المشارٌع إلدارة آربٌتر:  -  11

TOURISTIC PROJECTS  فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن ، واإلستزراع اإلستصالح  ،  شركة   م.م.ذ.ش 

 .الغمر بطرٌك الري ولٌس اإلستزراع

 -:منه والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج -

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء - الحٌوانٌات أنواع جمٌع تربٌة ( أ

 التسمٌن أو البٌض أنتاج أو التفرٌغ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء ، الطٌور أو الدواجن أنواع جمٌع تربٌة ( ب

 .اللحوم أو

 الخٌول تربٌة ( ت

 السمكٌة المزارع ( ث

  

 فى ،لٌدت 25550555   مالها ،رأس   استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع-

 الري ولٌس اإلستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن ، واإلستزراع اإلستصالح عن ، 9115 برلم 25215315

 .الغمر بطرٌك

 -:منه والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج -

 .اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء - الحٌوانٌات أنواع جمٌع تربٌة ( أ

 التسمٌن أو البٌض أنتاج أو التفرٌغ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء ، الطٌور أو الدواجن أنواع جمٌع تربٌة ( ب

 .اللحوم أو

 الخٌول تربٌة ( ت

 السمكٌة المزارع ( ث

  

 أفدنه خمسة 675  رلم أرض لطعة: )  بجهة ، استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع-

 - المالن وادي طرٌك أٌسر الكائنه و األراضً تنمٌة و تعمٌر و ألستصالح الزراعٌه التعاونٌه آمون بجمعٌة

 & ARBITER PROJECT MANAGEMENT  ( MANAGING السٌاحٌة و التجارٌة المشارٌع إلدارة آربٌتر:  -  12

TOURISTIC PROJECTS  األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص  ،  شركة   م.م.ذ.ش . 

 شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

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

 . التنفٌذٌة والئحته نالمانو ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص عن ، 9115 برلم 25215315 فى ،لٌدت 25550555   مالها ،رأس  

 شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بؤي تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز

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

 أفدنه خمسة 675  رلم أرض لطعة: )  بجهة ،.  التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 - المالن وادي طرٌك أٌسر الكائنه و األراضً تنمٌة و تعمٌر و ألستصالح الزراعٌه التعاونٌه آمون بجمعٌة

 و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل دون ذلن و.  واالعالن الدعاٌة  ،  شركة   Tell Vision    فٌجن تٌل -  13

 من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات



 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

 فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجوه

 555550555   مالها ،رأس.   المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل دون ذلن و.  واالعالن الدعاٌة عن ، 9122 برلم 25215324 فى ،لٌدت

 الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة ٌجوز و.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة

 رجالخا فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع

 - االول الدور ناصر شارع 6:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما

 وتجفٌف وتدرٌج لفرز مصنع وتشغٌل الامة -1( : 72) ق داخل انشطة  ،  شركة   وشركاه حسن نعٌم عثمان دمحم -  14

 والمواد الصناعٌة والمنتجات ، الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات والامة الغذائٌة المنتجات كافة وتجمٌد وحفظ

 شروط باستٌفاء الشركة التزام مع التصدٌر -1( : 72) ق خارج انشطة.  تجمٌدها او وتبردٌها ، الغالل وصوامع الغذائٌة

 مالٌة حسابات افراد الشركة التزام مع.  وتعدٌالته 1975 لسنه 118 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن سجل فً المٌد

 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالً ومركز

 وتجمٌد وحفظ وتجفٌف وتدرٌج لفرز مصنع وتشغٌل الامة -1( : 72) ق داخل انشطة عن ، 9127 برلم 25215329

 الغذائٌة والمواد الصناعٌة والمنتجات ، الزراعٌة الحاصالت بحفظ الخاصة الثالجات والامة الغذائٌة المنتجات كافة

 فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع التصدٌر -1( : 72) ق خارج انشطة.  تجمٌدها او وتبردٌها ، الغالل وصوامع

 ومركز مالٌة حسابات افراد الشركة التزام مع.  وتعدٌالته 1975 لسنه 118 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن سجل

 سرابٌوم صوٌر ابو طرٌك - 294 رلم لطعة:  بجهة ، عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالً

 الصحراوي

 والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام  ،  شركة   وشركاه حسن نعٌم عثمان دمحم -  15

 والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم وكذا 2517 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده

 كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  المانون بذات الوارده

 التزام عن ، 9127 برلم 25215329 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 تمتع عدم وكذا 2517 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه

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

 الصحراوي سرابٌوم صوٌر ابو طرٌك

 المرالبة كامٌرات وتركٌب وصٌانة وتورٌد وبٌع تجارة  ،  شركة   observer المرالبه كامٌرات لتجارة المرالب -  16

 حسابات افراد الشركة وعلً.  2553 لسنه 64 رلم الحربً واالنتاج الدفاع وزٌر لرار مراعاة مع.  التتبع واجهزة

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  حدة علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مستملة

 وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 فى ،لٌدت 2455550555   مالها ،رأس.     نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة

 لرار مراعاة مع.  التتبع واجهزة المرالبة كامٌرات وتركٌب وصٌانة وتورٌد وبٌع تجارة عن ، 9598 برلم 25215354

 نشاط لكل مستمل مالً ومركز مستملة حسابات افراد الشركة وعلً.  2553 لسنه 64 رلم الحربً واالنتاج الدفاع وزٌر

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  حدة علً

 كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. االنشطة هذه لممارسة

 االفرنج حً اعمار مول - الجٌش ش 145:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع  ،  شركة   والتصدٌر للتجاره مان تٌو -  17

 برلم 25215322 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول

 الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع عن ، 9117

 صوٌر ابو - الكبٌر السنترال بجوار راجح ابو:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 االجهزه جمٌع تجمٌع. 2.  لانونا به مسموح هو فٌما - العامة التجارة. 1  ،  شركة   والتصدٌر للتجاره مان تٌو -  18

.  التصدٌر. 3.  الغٌر لدي وتصنٌعها المكتبٌه واالدوات المنزلٌه واالدوات السٌارات غٌار ولطع وااللٌكترونٌة الكهربائٌة

 وعلً.  وتعدٌالته 1975 لسنه 118 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  حده علً نشاط لكل مستملة حسابات افراد الشركة

 25215322 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس.    االنشطة هذه للممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 وااللٌكترونٌة الكهربائٌة االجهزه جمٌع تجمٌع. 2.  لانونا به مسموح هو فٌما - العامة التجارة. 1 عن ، 9117 برلم

 الشركة التزام مع.  التصدٌر. 3.  الغٌر لدي وتصنٌعها المكتبٌه واالدوات المنزلٌه واالدوات السٌارات غٌار ولطع



 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

 افراد الشركة وعلً.  وتعدٌالته 1975 لسنه 118 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن سجل فً المٌد شروط استٌفاءب

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  حده علً نشاط لكل مستملة حسابات

 صوٌر ابو - الكبٌر السنترال بجوار راجح ابو:  بجهة ،.  االنشطة هذه للممارسة الالزمة التراخٌص

 االخالل دون ذلن و.  الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة   ،  شركة   ROVY KIDS    كٌدز روفً -  19

 مراعاة مع.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام

.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام

.  الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة عن ، 9595 برلم 25215352 فى ،لٌدت 655550555   مالها ،رأس

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل دون ذلن و

 الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطه

 - الجمعٌات أرض 1 لطعة 25 بلون:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 االراضً واستزراع استصالح -1( : 72) ق انشطة  ،  شركة   وشرٌكٌه اللطٌف عبد دمحم اللطٌف عبد احمد -  25

( ب. ) لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح( أ) -: ومنها الصحراوٌة او البور

 ، واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن فً وٌشترط.  المستصلحة االراضً استزراع

 التزام مع  التصدٌر( 72) ق خارج انشطة.  الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان

   افراد الشركة التزام مع 1975 لسنه 18 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة

 واستزراع استصالح -1( : 72) ق انشطة عن ، 9113 برلم 25215318 فى ،لٌدت 55555550555   مالها ،رأس

 لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح( أ) -: ومنها الصحراوٌة او البور االراضً

 االستصالح الغراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن فً وٌشترط.  المستصلحة االراضً استزراع( ب. )

( 72) ق خارج انشطة.  الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع

 التزام مع 1975 لسنه 18 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع  التصدٌر

 الصحراوي اسماعٌلٌة مصر طرٌك - عبٌد طرٌك اول صوٌر ابو مفارق:  بجهة ، افراد الشركة

 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات  ،  شركة   وشرٌكٌه اللطٌف عبد دمحم اللطٌف عبد احمد -  21

 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار

 مراعاة مع.  المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2517 لسنه 72

.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 لالنشطة مستمل مالً ومركز مالٌة حسابات عن ، 9113 برلم 25215318 فى ،لٌدت 55555550555   مالها ،رأس

 بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً االستثمار بمانون الوارده

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم وكذا 2517 لسنه 72 رلم االستثمار

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

 الصحراوي اسماعٌلٌة مصر طرٌك - عبٌد طرٌك اول صوٌر ابو مفارق:  بجهة ،.  نشاطها

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة  ،  شركة   البترولٌه للخدمات العبار -  22

 علً الحصول الشركة وعلً السارٌة عن ، 9118 برلم 25215322 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس.   نشاطها

 37/  112 رلم المطعة بغر المنطرة - الرٌاح - الكفاح:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة

 وتشغٌل الامة -2.  معدنٌة زٌوت تدوٌر العادة مصنع وتشغٌل الامة -1   ،  شركة   البترولٌه للخدمات العبار -  23

 الامة -4.  ومركباتها الشحوم لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -3.  انواعها بكافة المعدنٌة الزٌوت وتعبئة خلط مصنع

 معالجة خطوط لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -5.  ومشتمالتها البالستٌكٌة المنتجات كافة لتصنٌع مصنع وتشغٌل

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  زٌوت وتكرٌر بتروكٌماوٌات

   مالها ،رأس   والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطة هذه للممارسة الالزمة التراخٌص

 -2.  معدنٌة زٌوت تدوٌر العادة مصنع وتشغٌل الامة -1 عن ، 9118 برلم 25215322 فى ،لٌدت 1555550555

.  ومركباتها الشحوم لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -3.  انواعها بكافة المعدنٌة الزٌوت وتعبئة خلط مصنع وتشغٌل الامة

 معالجة خطوط لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -5.  ومشتمالتها البالستٌكٌة المنتجات كافة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -4

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  زٌوت وتكرٌر بتروكٌماوٌات

 - الرٌاح - الكفاح:  بجهة ، لمراراتوا واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطة هذه للممارسة الالزمة التراخٌص

 37/  112 رلم المطعة غرب المنطرة

 والتورٌدات البحرٌه واالشغال السفن تموٌن. 1  ،  شركة   Marine Crafters البحرٌه لالشغال كرافترز مارٌن -  24

 لكل مستمل مالً ومركز مستملة حسابات افراد الشركة وعلً.  العامة المماوالت. 3.  السفن واصالح صٌانة. 2.  البحرٌه



 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

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  حدة علً نشاط

 شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز.  االنشطة هذه لممارسة

   مالها ،رأس   تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او باعمالها

. 2.  البحرٌه والتورٌدات البحرٌه واالشغال السفن تموٌن. 1 عن ، 9152 برلم 25215359 فى ،لٌدت 2555550555

 علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز تملةمس حسابات افراد الشركة وعلً.  العامة المماوالت. 3.  السفن واصالح صٌانة

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  حدة

 او باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز.  االنشطة

 مطافً خلف البنا ش 7:  بجهة ، تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً

 بورتوفٌك

 الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها  ،  شركة   Marine Crafters البحرٌه لالشغال كرافترز مارٌن -  25

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها عن ، 9152 برلم 25215359 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس.   المانون

 بورتوفٌك مطافً خلف البنا ش 7:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما

 لتصنٌع مصنع ادارة و تشغٌل و الامة -1:  72 لانون انشطة   ،  شركة   East Rock   للصناعة الشرق صخره -  26

 و التعبئة و الغذائٌة المواد تصنٌع و اشكالها و صورها بكافة المركزات و االضافات و االعالف تغلٌف و تعبئة و انتاج و

 و المشروبات و المركزات و االضافات و الطبٌة النباتات و االعشاب و الغذائٌة المواد و الغذائٌة المكمالت تغلٌف

 و البرامج انتاج و تصمٌم اعمال -2.  باالطفال الخاصة االغذٌة و المعدنٌة االمالح و بالفٌتامٌنات المدعمه العصائر

 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   تشغٌلها و االلكترونٌة المعلومات نظم و البٌانات لواعد انشاء و التطبٌمات

 تغلٌف و تعبئة و انتاج و لتصنٌع مصنع ادارة و تشغٌل و الامة -1:  72 لانون انشطة عن ، 9594 برلم 25215351

 الغذائٌة المكمالت تغلٌف و التعبئة و الغذائٌة المواد تصنٌع و اشكالها و صورها بكافة المركزات و االضافات و االعالف

 و بالفٌتامٌنات المدعمه العصائر و المشروبات و المركزات و االضافات و الطبٌة النباتات و االعشاب و الغذائٌة المواد و

 و البٌانات لواعد انشاء و التطبٌمات و البرامج انتاج و تصمٌم اعمال -2.  باالطفال الخاصة ةاالغذٌ و المعدنٌة االمالح

 - حلفا وادي شارع 19:  بجهة ، تشغٌلها و االلكترونٌة المعلومات نظم

 -4.  التصدٌر -3:  72 ق خارج انشطة.  علٌها التدرٌب و  ،  شركة   East Rock   للصناعة الشرق صخره -  27

 لسنة 118 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع.  التجارٌة التوكٌالت

 الشركة التزام مع.  تعدٌالتهم و 1982 لسنة 125 رلم المانون الحكام وفما التجارٌٌن الوكالء سجل فً المٌد و 1975

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و االستثمار بمانون  الوارده لالنشطه مستمل مالً مركز و مالٌة حسابات افراد

 ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 مع.  التجارٌة التوكٌالت -4.  التصدٌر -3:  72 ق خارج انشطة.  علٌها التدرٌب و عن ، 9594 برلم 25215351 فى

 سجل فً المٌد و 1975 لسنة 118 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام

 مركز و مالٌة حسابات افراد الشركة التزام مع.  تعدٌالتهم و 1982 لسنة 125 رلم المانون الحكام وفما التجارٌٌن الوكالء

 و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و االستثمار بمانون  الوارده لالنشطه مستمل مالً

 - حلفا وادي شارع 19:  بجهة ، لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده الحوافز

 االستثمار لانون ارجخ االنشطه تمتع عدم كذا و 2517  ،  شركة   East Rock   للصناعة الشرق صخره -  28

 بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل دون ذلن و.  المانون بذات الوارده الحوافز و بالضمانات

 علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 25215351 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة

 و.  المانون بذات الوارده الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم كذا و 2517 عن ، 9594 برلم

 هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل دون ذلن

 الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطه

 - حلفا وادي شارع 19:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة

 مع والتصدٌر واالستٌراد العامه والتجاره العمومٌة والتورٌدات العامه المماوالت  ،  شركة   لالنشاءات العابدٌن -  29

 سجل فً والمٌد 1975 لسنه 18 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام

 والمرارات ائحواللو الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  وتعدٌالتهم 1982 لسنه 121 المانون الحكام وفما المستوردٌن

 المماوالت عن ، 9112 برلم 25215316 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس.    االنشطة هذه لممارسة الالزمة

 سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع والتصدٌر واالستٌراد العامه والتجاره العمومٌة والتورٌدات العامه

 1982 لسنه 121 المانون الحكام وفما المستوردٌن سجل فً والمٌد 1975 لسنه 18 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن



 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

 12 لطعة:  بجهة ،.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  وتعدٌالتهم

 شرق سٌتً جاردن س بلون

 تغلٌف و لتعبئة مصنع تشغٌل و الامة:  72 ق داخل انشطة   ،  شركة   EL-BARON التغلٌف و للتعبئه البارون -  35

 سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع.  التصدٌر:  72 ق خارج انشطة.  انواعها بكافة الغذائٌة المواد

 مستمل مالً مركز و مالٌة حسابات افراد الشركة التزام مع 1975 لسنة 118 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن

 الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حاله فً و االستثمار بمانون الوارده لالنشطه

   مالها ،رأس   االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم وكذا 2157 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده

 تغلٌف و لتعبئة مصنع تشغٌل و الامة:  72 ق داخل انشطة عن ، 9159 برلم 25215314 فى ،لٌدت 1555550555

 سجل فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع.  التصدٌر:  72 ق خارج انشطة.  انواعها بكافة الغذائٌة المواد

 مستمل مالً مركز و مالٌة حسابات افراد الشركة التزام مع 1975 لسنة 118 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن

 الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حاله فً و االستثمار بمانون الوارده لالنشطه

 البلد تل طرٌك:  بجهة ، االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم وكذا 2157 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده

 - المدٌم

 دون ذلن و. المانون بذات الوارده الحوافز و بالضمانات  ،  شركة   EL-BARON التغلٌف و للتعبئه البارون -  31

 مع.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة

 بذات الوارده الحوافز و بالضمانات عن ، 9159 برلم 25215314 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس.   نشاطها

 الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن باحكام االخالل دون ذلن و. المانون

 كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطه هذه لممارسة

 - المدٌم البلد تل طرٌك:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 العامة التجارة - والمحاجر المناجم استغالل - العامة المماوالت   ،  شركة   الجاهزه الخرسانه العمال الٌن سكاى -  32

 العمومٌة التورٌدات - لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع

 المنتجات وجمٌع - انترلون - بردورة - اسمنتً بلون من منتجاتها و الجاهزة الخرسانة لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة

 الصب مسبمة الخرسانٌة

 االنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط  رٌةالسا المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

 ،رأس   او بؤعمالها شبٌهه اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز. 

 - والمحاجر المناجم استغالل - العامة المماوالت عن ، 9125 برلم 25215325 فى ،لٌدت 25555550555   مالها

 العمومٌة التورٌدات - لانونا به مسموح هو فٌما والتوزٌع العامة التجارة

 المنتجات وجمٌع - انترلون - بردورة - اسمنتً بلون من منتجاتها و الجاهزة الخرسانة لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامة

 الصب مسبمة الخرسانٌة

 االنشطة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط  السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن بؤحكام االخالل دون وذلن

:  بجهة ، او بؤعمالها شبٌهه اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز. 

 السوٌس خلٌج شمال بعتالة الصناعٌة بالمنطمة 441/  42 رلم المطعة

,  الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً  ،  شركة   الجاهزه الخرسانه العمال الٌن سكاى -  33

 ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس.   المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما

 ان لها ٌجوز كما,  الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً عن ، 9125 برلم 25215325 فى

 الصناعٌة بالمنطمة 441/  42 رلم المطعة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما ذلن و بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج

 السوٌس خلٌج شمال بعتالة

 والمعدات واالالت والتماوي والمخصبات الزراعً االنتاج مستلزمات تجارة. 1  ،  شركة   للتنمٌه الزراعٌة المواد -  34

( أ) -: ومنها الصحراوٌة او البور االراضً واستزراع استصالح. 2.  العامة الصحة ومبٌدات والمبٌدات والبذور

.  المستصلحة االراضً استزراع( ب. ) لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن فً وٌشترط

 555550555   مالها ،رأس   ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً االنتاج. 3.  الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

 واالالت والتماوي والمخصبات الزراعً االنتاج مستلزمات تجارة. 1 عن ، 9153 برلم 25215315 فى ،لٌدت

 -: ومنها الصحراوٌة او البور االراضً واستزراع استصالح. 2.  العامة الصحة ومبٌدات والمبٌدات والبذور والمعدات

.  المستصلحة االراضً استزراع( ب. ) لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصالح( أ)



 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

 الحدٌثة الري طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح غراضال مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن فً وٌشترط

 طرٌك - 24 ن:  بجهة ، ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً االنتاج. 3.  الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً

 صوٌر ابو - الصراوي حماد ابو االسماعٌلٌة

 االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة( أ) -:  ،  شركة   للتنمٌه الزراعٌة المواد -  35

 انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة( ب. ) اللحوم او التسمٌن او

 ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  السمكٌة المزارع( ت. ) اللحوم او التسمٌن او البٌض

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط

 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً

 او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء ، الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة( أ) -: عن ، 9153 برلم 25215315

 البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة( ب. ) اللحوم او التسمٌن

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  السمكٌة المزارع( ت. ) اللحوم او التسمٌن او

 وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 حماد ابو االسماعٌلٌة طرٌك - 24 ن:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة

 صوٌر ابو - صراويال

 افراد الشركة وعلً.  العامه التورٌدات.2.  العامه المماوالت. 1   ،  شركة   والتورٌدات للمماوالت العامه الصفوه -  36

 والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.   حدة علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مستملة حسابات

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة

 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة

 ومركز مستملة حسابات افراد الشركة وعلً.  العامه التورٌدات.2.  العامه المماوالت. 1 عن ، 9128 برلم 25215329

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.   حدة علً نشاط لكل مستمل مالً

 الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 - غرب المنطره 3 نمره الطاله محطه:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً

 المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام مع.  التجارٌه التوكٌالت -1   ،  شركة   M.A.S   التجارٌة للتوكٌالت الماسة -  37

 و. العمومٌه التورٌدات -3.  العامه المماوالت -2.  1982 لسنة 125 رلم المانون الحكام وفما التجارٌٌن الوكالء سجل فً

 و الموانٌن باحكام االخالل دون ذلن و حدة علً نشاط لكل مستمل مالً مركز و مستمله حسابات افراد الشركة علً

 و الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح

   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح

 شروط باستٌفاء الشركة التزام مع.  التجارٌه التوكٌالت -1 عن ، 9155 برلم 25215354 فى ،لٌدت 15555550555

 التورٌدات -3.  العامه المماوالت -2.  1982 لسنة 125 رلم المانون الحكام وفما التجارٌٌن الوكالء سجل فً المٌد

 باحكام االخالل دون ذلن و حدة علً نشاط لكل مستمل مالً مركز و مستمله حسابات افراد الشركة علً و. العمومٌه

 احكام مراعاة مع.  االنشطه هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار بشرط و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن

:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة علً و السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن

 - مصر عراٌشٌة - المطرٌة ش 15 - السادس الدور شمة

 للركاب البري والنمل التفرٌغو والشحن للبضائع البري النمل. 1  ،  شركة   الشحن لخدمات ترانس اٌجً -  38

 او المصري المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البري النمل نشاط مزاولة ٌتم وال.  والرحالت

 الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من النشاط لمزاولة الالزمة التراخٌص واستخراج الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  العامة المماوالت.2.  والدولً

 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس   واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 ٌتم وال.  والرحالت للركاب البري والنمل والتفرٌغ والشحن للبضائع البري النمل. 1 عن ، 9155 برلم 25215311

 بسجل المٌد بعد اال خارجه او المصري المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والبضائع للركاب البري النمل نشاط مزاولة

 العامة المماوالت.2.  والدولً الداخلً البري النمل تنظٌم جهاز من النشاط لمزاولة الالزمة التراخٌص واستخراج الناللٌن

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

 الغرٌب - الجعفري شارع 7 رلم بالعمار 2 رلم:  بجهة ، واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  االنشطة

 الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات  ،  شركة   الشحن لخدمات ترانس اٌجً -  39

 وعلً السارٌة والمرارات عن ، 9155 برلم 25215311 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة



 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

 - الجعفري شارع 7 رلم بالعمار 2 رلم:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة

 الغرٌب

 وفما التجارٌٌن الوكالء سجل فً بالمٌد الشركة وتلتزم التجارٌة التوكٌالت -1   ،  شركة   العامه للتجاره ستٌنا -  45

 الغذائٌة المواد تصنٌع -4.  العمومٌة التورٌدات -3.  الغذائٌة المواد توزٌع -2.  1982 لسنه 125 رلم المانون الحكام

 والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  العامه التجاره -6.  الغذائٌة المواد تخزٌن -5.  الغٌر لدي

 الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة

 برلم 25215329 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   باعمالها شبٌهة اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع

 لسنه 125 رلم المانون الحكام وفما التجارٌٌن الوكالء سجل فً بالمٌد الشركة وتلتزم التجارٌة التوكٌالت -1 عن ، 9126

 المواد ٌنتخز -5.  الغٌر لدي الغذائٌة المواد تصنٌع -4.  العمومٌة التورٌدات -3.  الغذائٌة المواد توزٌع -2.  1982

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  العامه التجاره -6.  الغذائٌة

 التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن ان للشركة وٌجوز.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 سري اسماعٌل شرٌف شارع 8:  بجهة ، باعمالها شبٌهة اعماال تزاول

 لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او  ،  شركة   العامه للتجاره ستٌنا -  41

 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس.   المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان

 ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد التً او عن ، 9126 برلم 25215329

 سري اسماعٌل شرٌف شارع 8:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج

 االخالل دون وذلن.  العامه المماوالت. 1  ،  شركة   El Barajeel for construction للمماوالت البراجٌل -  42

 مراعاة مع.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام

.   نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 االخالل دون وذلن.  العامه المماوالت. 1 عن ، 9131 برلم 25215331 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس

 مراعاة مع.  االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام

 ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 السالم حً العشرٌنً شارع 81:  بجهة

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم احمد الغرٌب صالح لمٌاء لصاحبتها الحشرٌة المبٌدات و الصناعٌة للمنظفات جنه   - 1

   السجل شطب/محو تم   25215352 تارٌخ وفى ،   5784:  برلم

 ،   6978:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدهللا محمود سٌد لبنى لصاحبتها المنزلى االثاث لتصنٌع هوم بٌوتً   - 2

 التجاري السجل نمل  السجل شطب/محو تم   25215354 تارٌخ وفى

   2271:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  خلٌل صابر السعٌد اٌمن لصاحبها(  اٌمن)  المعدنٌة للصناعات المتمدمة   - 3

   السجل شطب/محو تم   25215358 تارٌخ وفى ،

 تارٌخ وفى ،   8235:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(  مصطفى احمد  دمحم احمد)  لصاحبها للصناعة المصرٌة   - 4

   السجل شطب/محو تم   25215359

 لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سعد دمحم حمدي دمحم أشرف لصاحبها الداجنة الثروة تنمٌه و العماري لالستثمار الحنفً   - 5

   السجل شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   7159:  برلم

 تارٌخ وفى ،   2452:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  سلٌمان احمد زٌنهم فوزٌة لصاحبتها نت تاٌجر   - 6

   السجل شطب/محو تم   25215318

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 وفً  6857 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر.   العال عبد دمحم السٌد احمد سعودى لصاحبها الغذائٌة للصناعات العدوى -  1

  25555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215353 ، تارٌخ

  جنٌه

 وفً  4856 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  إبراهٌم على الدٌن صالح شرٌف لصاحبها  الجاهزة للمالبس العامر -  2

  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ

  جنٌه

 وفً  4856 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابراهٌم علً الدٌن صالح شرٌف لصاحبها الجاهزه للمالبس الٌوسف -  3

  3555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215354 ، تارٌخ

  جنٌه

 وفً  8474 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(  منصف احمد منصف دمحم) لصاحبها الجاهزة المالٌس لتصنٌع المنصف -  4

  5555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215359 ، تارٌخ

  جنٌه

  8882 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   خضٌري لبٌصً الناصر عبد عمر) لصاحبهاnemra 1 للصناعه واحد نمره -  5

  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً

  جنٌه

 وفً  8882 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   خضٌري لبٌصً الناصر عبد عمر) لصاحبها الغذائٌه للمواد مزرعتً -  6

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ

  8882 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   خضٌري لبٌصً الناصر عبد عمر) لصاحبهاnemra 1 للصناعه واحد نمره -  7

  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً

  جنٌه

 وفً  8882 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   خضٌري لبٌصً الناصر عبد عمر) لصاحبها الغذائٌه للمواد مزرعتً -  8

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ

  8882 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   خضٌري لبٌصً الناصر عبد عمر) لصاحبهاnemra 1 للصناعه واحد نمره -  9

  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ وفً

  جنٌه

 وفً  8882 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   خضٌري لبٌصً الناصر عبد عمر) لصاحبها الغذائٌه للمواد مزرعتً -  15

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215315 ، تارٌخ

  5739 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العطار هللا عبد سوٌلم الرحمن عبد حسن لصاحبها العماري لالستثمار العطار -  11

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً

  جنٌه  5555550555،

  5739 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العطار هللا عبد سوٌلم الرحمن عبد حسن لصاحبها العماري لالستثمار العطار -  12

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً

  جنٌه  5555550555،

  5739 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  العطار هللا عبد سوٌلم الرحمن عبد حسن لصاحبها العماري لالستثمار العطار -  13

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215321 ، تارٌخ وفً

  جنٌه  5555550555،

  8799 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   سلٌمان احمد السٌد ابراهٌم دمحم) لصاحبها البالستٌن االكٌاس لتصنٌع لرٌش -  14

 ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215324 ، تارٌخ وفً

  جنٌه  2555550555،

 ، تارٌخ وفً  8565 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  حسن صابر حسن احمد لصاحبها smartAF  سمارتاف -  15

  جنٌه  15555550555، ماله رأس بحلٌص المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215325

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  



 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

 

 تارٌخ وفً 3884    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سالم على دمحم خالد لصاحبها العمارى لالستثمار العالمٌة -  1

(  ج)  نموذج_  28 رلم فٌال_  االرضى الدور_  1 رلم الوحده ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352

  65 مجاوره

 تارٌخ وفً 9596    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكري السٌد رفعت دمحم لصاحبها الغذائٌة للصناعات فودذ الفجر -  2

 رمضان من العاشر جمعٌة بتمسٌم 9 مجموعة - 55 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215352

 - االمن لوات خلف - الزراعٌة التعاونٌة

 سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم دمحم لصاحبها    Beefinitive والتدرٌب واالستشارات لالنظمه بٌفٌنٌتف -  3

 وجنا كرٌم عشار25 لطعه 22 بلون ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 9597    برلم لٌده

 - الجمعٌات أرض -

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد توفٌك عدلى احمد لصاحبها والمعدنً الخشبً االثاث لتصنٌع صن اٌجى -  4

:  بالعنوان الصناعً النشاط ممارسة مولع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353 تارٌخ وفً 4327

  الجنوبٌة المنطمة - الصغٌرة للصناعات( ج) مجمع - 94 رلم الوحدة

 تارٌخ وفً 4327    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك عدلى احمد لصاحبها العمومٌة للتورٌدات صن اٌجى -  5

 - 94 رلم الوحدة:  بالعنوان الصناعً النشاط ممارسة مولع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353

  الجنوبٌة المنطمة - الصغٌرة للصناعات( ج) مجمع

 تارٌخ وفً 4327    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك عدلى احمد لصاحبها العمارى لالستثمار صن اٌجى -  6

 - 94 رلم الوحدة:  بالعنوان الصناعً النشاط ممارسة مولع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215353

  الجنوبٌة المنطمة - الصغٌرة للصناعات( ج) مجمع

 وفً 4856    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، إبراهٌم على الدٌن صالح شرٌف لصاحبها  الجاهزة للمالبس العامر -  7

  - 6 رلم المجاورة - 63 رلم المطعة - االرضً الدور ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ

 وفً 4856    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، إبراهٌم على الدٌن صالح شرٌف لصاحبها  الجاهزة للمالبس العامر -  8

 الخلٌفة شارع - 3 رلم العمار:  بالعنوان بٌع منفذ اضافه ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ

 الراشد

 وفً 4856    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم علً الدٌن صالح شرٌف لصاحبها الجاهزه للمالبس الٌوسف -  9

  - 6 رلم المجاورة - 63 رلم المطعة - االرضً الدور ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ

 وفً 4856    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم علً الدٌن صالح شرٌف لصاحبها الجاهزه للمالبس الٌوسف -  15

 الخلٌفة شارع - 3 رلم العمار:  بالعنوان بٌع منفذ اضافه ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ

 الراشد

 وفً 4856    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم علً الدٌن صالح شرٌف لصاحبها الجاهزه للمالبس الٌوسف -  11

  الراشد الخلٌفة شارع - 3 رلم العمار ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ

 وفً 6978    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود سٌد لبنى لصاحبتها المنزلى االثاث لتصنٌع هوم بٌوتً -  12

 المنطمة - 165 رلم المطعة:  لٌصبح العنوان تعدٌل تم ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215354 تارٌخ

  االسماعٌلٌة استثمار تجاري سجل من المٌد ٌمحً وبذلن( 2م13428056) بمساحة - 2م ملٌون 6 الجنوبٌة

 تارٌخ وفً 2492    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت عطوان فاروق عماد لصاحبها الغذائٌة للصناعات فونتانا -  13

 6 الجنوبٌة المنطمة - 63 رلم المطعة:  بالعنوان انتاجً فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر فوص,  العنوان تعدٌل تم 25215315

  2م ملٌون

 تارٌخ وفً 2492    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت عطوان فاروق عماد لصاحبها الغذائٌة للصناعات فونتانا -  14

 2م ملٌون 6 الجنوبٌة المنطمة - 63 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315

 9157    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السهٌل دمحم ٌوسف ابراهٌم امال لصاحبتها الغذائٌة للصناعات فودز اٌجٌبت -  15

  عتالة امتداد منطمة - 21 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 9158    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحنفى سعد دمحم سعد احمد لصاحبها الداجنً لالنتاج الصفا -  16

  5 ترعه - صوٌر ابو مفارق ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215314

 تارٌخ وفً 7857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً الهادى السٌد ٌحًٌ لصاحبها علً الهادى السٌد ٌحًٌ -  17

  فدان 855 الصناعٌة بالمنطمة 6 رلم لطعة:  بالعنوان فرع اضافة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315



 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

 تارٌخ وفً 9111    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مغاته دمحم حسن سٌد دعاء لصاحبتها مغاته دمحم حسن سٌد دعاء -  18

  - المستشفً شارع - سلطان أبو - زكً عزٌزه برج 113 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315

 تارٌخ وفً 7857    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً الهادى السٌد ٌحًٌ لصاحبها علً الهادى السٌد ٌحًٌ -  19

  فدان 855 الصناعٌة بالمنطمة 6 لطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315

 وفً 3979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد الحى عبد محمود حمدى لصاحبها والنسٌج للغزل تكس سلفر -  25

 A5 الصناعٌة المنطمة - 226 المطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ

 تارٌخ وفً 9115    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح السٌد مصلح حسٌن لصاحبها الزراعً لالستثمار الملون -  21

  المالن وادي - سٌكم شركة بجوار رمسٌس طرٌك ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321

 العاشر استثمار سجل مكتب الً السجل نمل تم)  سٌد الحى عبد محمود حمدى لصاحبها والنسٌج للغزل تكس سلفر -  22

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 3979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( 2521/3/23 فً

 A5 الصناعٌة المنطمة - 226 المطعة:  بالعنوان انتاجً فرع اضافة ،

 العاشر استثمار سجل مكتب الً السجل نمل تم)  سٌد الحى عبد محمود حمدى لصاحبها والنسٌج للغزل تكس سلفر -  23

:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 3979    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( 2521/3/23 فً

 ( 4 أ) الصناعٌة المنطمة متخلالتها و 151 رلم المطعة ،

 تارٌخ وفً 9125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالجلٌل دمحم لطفً دمحم لصاحبها الحٌوانً لالنتاج الوفاء -  24

 - الضمرانً عزبه 2 ن ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323

 تارٌخ وفً 6998    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوض عوض نعٌم دمحم لصاحبها الغذائٌة للصناعات جرٌن -  25

 6 الجنوبٌه بالمنطمة 78 رلم لطعة:  النشاط ممارسة مولع افتتاح ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323

 - 2م ملٌون

 وفً 9121    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً ٌوسف صبحً دمحم شادي لصاحبها المالبس لتصنٌع االخوه -  26

 - ابوصوٌر - الوصفٌه العطاره ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215323 تارٌخ

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازي إبراهٌم دمحم نبٌل نهله لصاحبتها والتغلٌف والتعبئة العماري لالستثمار النخٌل -  27

 - الصناعٌة المناطك أ نموذج 148 رلم المطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215324 تارٌخ وفً 4646

  1 مجمع 2م ملٌون 6 الجنوبٌة المنطمة

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215325 تارٌخ وفً 9124    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للزراعه الجواهر -  28

  المحاكم مجمع امام الجوهره برج ،:   الـتؤشٌر

 2315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  29

 الجبل حوض - 2م 1555 بمساحة حدٌد جمالون ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً

 الصناعٌة للمنطمة مالصك - 11/  المستجد

 2315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  35

 - مول الجامعة مشروع - االول الدور - B10 رلم وحدة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً

 المدٌنة مركز -( 3) مسلسل االرض لطعة

 2315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  31

 - االول الحً - 4 رلم لطعة:  بالعنوان بٌع منفذ اضافة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً

  الثالثة مجاورة

 2315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  32

 الدور - B10 رلم وحدة:  بالعنوان بٌع منفذ اضافة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً

  المدٌنة مركز -( 3) مسلسل االرض لطعة - مول الجامعة مشروع - االول

 2315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  33

 بمساحة حدٌد جمالون:  بالعنوان انتاجً فرع اضافة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً

  الصناعٌة للمنطمة مالصك - 11/  المستجد الجبل حوض - 2م 1555

  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها.( K.N.A  المصرٌة) الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  34

:  بالعنوان بٌع منفذ اضافة ،:   شٌرالـتؤ وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 2315    برلم لٌده سبك

  الثالثة مجاورة - االول الحً - 4 رلم لطعة



 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

  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها.( K.N.A  المصرٌة) الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  35

:  بالعنوان بٌع منفذ اضافة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 2315    برلم لٌده سبك

  المدٌنة مركز -( 3) مسلسل االرض لطعة - مول الجامعة مشروع - االول الدور - B10 رلم وحدة

  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها.( K.N.A  المصرٌة) الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  36

:  بالعنوان انتاجً فرع اضافة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 2315    برلم لٌده سبك

  الصناعٌة للمنطمة مالصك - 11/  المستجد الجبل حوض - 2م 1555 بمساحة حدٌد جمالون

 عترٌس لصاحبها(  K.N.A المصرٌة)  الصحٌة واالدوات والسٌرامٌن الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  37

 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 2315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم

  الثالثة مجاورة - االول الحً - 4 رلم لطعة:  بالعنوان بٌع منفذ اضافة

 عترٌس لصاحبها(  K.N.A ةالمصرٌ)  الصحٌة واالدوات والسٌرامٌن الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  38

 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 2315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم

 مركز -( 3) مسلسل االرض لطعة - مول الجامعة مشروع - االول الدور - B10 رلم وحدة:  بالعنوان بٌع منفذ اضافة

  المدٌنة

 عترٌس لصاحبها(  K.N.A المصرٌة)  الصحٌة واالدوات والسٌرامٌن الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  39

 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 2315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم

 للمنطمة مالصك - 11/  المستجد الجبل حوض - 2م 1555 بمساحة حدٌد جمالون:  بالعنوان انتاجً فرع اضافة

  الصناعٌة

 تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها KNA المصرٌة الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتورٌدات لتجارة عترٌس -  45

 بالعنوان بٌع منفذ اضافة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 2315    برلم لٌده سبك  ، فرد

  الثالثة مجاورة - االول الحً - 4 رلم لطعة: 

 تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها KNA المصرٌة الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتورٌدات لتجارة عترٌس -  41

 العنوانب بٌع منفذ اضافة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 2315    برلم لٌده سبك  ، فرد

  المدٌنة مركز -( 3) مسلسل االرض لطعة - مول الجامعة مشروع - االول الدور - B10 رلم وحدة: 

 تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها KNA المصرٌة الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتورٌدات لتجارة عترٌس -  42

 انتاجً فرع اضافة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً 2315    برلم لٌده سبك  ، فرد

  الصناعٌة للمنطمة مالصك - 11/  المستجد الجبل حوض - 2م 1555 بمساحة حدٌد جمالون:  بالعنوان

 2315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  43

 الثالثة مجاورة - االول الحً - 4 رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215328 تارٌخ وفً

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد توفٌك عدلى احمد لصاحبها والمعدنً الخشبً االثاث لتصنٌع صن اٌجى -  1

 الخشبً االثاث لتصنٌع. 1:  مصنع وتشغٌل الامة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215353 تارٌخ وفً 4327

 والمماوالت العمومٌة التورٌدات. 3.  انواعها بكافة المعادن وتشغٌل لتشكٌل. 2.  االخشاب وتمطٌع وتجهٌز والمعدنً

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع حدة على نشاط لكل مستملة حسابات افراد الشركة وعلى.  العامة

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى

 تارٌخ وفً 4327   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك عدلى احمد لصاحبها العمومٌة للتورٌدات صن اٌجى -  2

 وتجهٌز والمعدنً الخشبً االثاث لتصنٌع. 1:  مصنع وتشغٌل الامة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215353

 الشركة وعلى.  العامة والمماوالت العمومٌة التورٌدات. 3.  انواعها بكافة المعادن وتشغٌل لتشكٌل. 2.  االخشاب وتمطٌع

 الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع حدة على نشاط لكل مستملة حسابات افراد

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على

 تارٌخ وفً 4327   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، توفٌك عدلى احمد لصاحبها العمارى لالستثمار صن اٌجى -  3

 وتجهٌز والمعدنً الخشبً االثاث لتصنٌع. 1:  مصنع وتشغٌل الامة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215353

 الشركة وعلى.  العامة والمماوالت العمومٌة التورٌدات. 3.  انواعها بكافة المعادن وتشغٌل لتشكٌل. 2.  االخشاب وتمطٌع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع حدة على نشاط لكل مستملة حسابات افراد

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على

 وفً 6978   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عبدهللا محمود سٌد لبنى لصاحبتها المنزلى االثاث لتصنٌع هوم بٌوتً -  4

 - متعدده كثافات صناعً اسفنج) لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة. 1:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215354 تارٌخ

 الامة. 2( للتغلٌف ناشف/  طري pvc روالت - وبسوست عادٌه استفنج مراتب - االسفنج من كرسً ولاعدة ظهر

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

 . نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول المنشؤة وعلً السارٌة

 تارٌخ وفً 488   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا رزق ٌمٌم صبرى ناجى لصاحبها الكهربائٌة للصناعات المتحدة -  5

 الكهربائٌة اللوحات وتجمٌع تصنٌع. 1 - الشركة غرض تعدٌل:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215357

 . أنواعها بجمٌع ومستلزماتها

 ( . زئبك - هالوجٌن - هالٌد مٌثــــــــال - صودٌوم - للطالة موفرة - عادٌة)  الكهربائٌة اللمبات وتجمٌع تصنٌع.2 

 واإلستدٌوهات المسارح وكشافات الشوارع وكشافات أنواعها بجمٌع والطوارىء الكهربائٌة الكشافات وتجمٌع تصنٌع.3 

 . للحدائك اإلضاءة ووحدات

 واألسالن والخراطٌم واإلسبوتات والغطاء والشاسٌه والعلب والمواطع المفاتٌح)  الكهربائٌة األدوات وتجمٌع تصنٌع.4 

 . والكابالت

 تصنٌع.5 

 تارٌخ وفً 488   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا رزق ٌمٌم صبرى ناجى لصاحبها الكهربائٌة للصناعات المتحدة -  6

 الكمبٌوتر وأجهزة ة والمنزلً واإللكترونٌة الكهربائٌة األجهزة وتجمٌع:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215357

 - كهربائٌة ادوات - بالسلن كهربائى مشترن -(  استبلٌزر)  تٌار جهد منظم - بالسلن تلفزٌون الاير وتجمٌع تصنٌع -6

 توزٌع ولوحات دٌكور اضاءة وحدات االبالٌن النجف وتجمٌع وتصنٌع مختلفة لدرات نتابة - دكر فٌشة - براٌز - مفاتٌح

 -7 المعادن وتشكٌل وتشغٌل- بانواعها الكهربائٌة االجراس - واالتربة للمٌاه مماومة وخارجٌة منزلٌة منخفض جهد

 اللوجٌستٌة الخدمات تمدٌم -8 التجارٌة والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد

 تارٌخ وفً 488   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هللا رزق ٌمٌم صبرى ناجى لصاحبها الكهربائٌة للصناعات المتحدة -  7

 -9  للبضائع التفرٌغ و الشحن اعمال و البري النمل اعمال علً ٌشمل و:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215357

 باستٌفاء المنشاه التزام مع حده على نشاط لكل مستمله حسابات افراد المنشاه وعلى.  للبضائع البحري والشحن النمل

 والوسطاء الوكالء سجل فى والمٌد 1975 لسنة 118 رلم ن المانو الحكام وفما  المصدربن سجل فى المٌد شروط

 .1982 لسنة 125،121 المانونٌن الحكام وفما  والمستوردٌن التجارٌٌن

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

 . نشاطها

 تارٌخ وفً 2492   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت عطوان فاروق عماد لصاحبها الغذائٌة للصناعات فونتانا -  8

 ولطحن فاكهة عصائر و غازٌة مٌاه النتاج:  مصنع تشغٌل و الامة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315

 احكام مراعاة مع.  الغذائٌة المواد وتغلٌف ولتعبئة الصناعٌة والمركزات والطحٌن والجرٌش دلٌكال ولتصنٌع الحبوب

 . نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة الحصول المنشؤة على و السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 وفً 7216   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجم أحمد اٌمن لصاحبها البالستٌكٌة للصناعات المصرٌة االٌطالٌة -  9

 انواعه و أشكاله بجمٌع البالستٌن لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة -:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ

 علب)  البالستٌن من البطارٌات اجزاء لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامه -2 سحب او حمن او نفخ سواء واغراضها

 ق خارج انشطه(   البالستٌن من البطارٌه اكسسوارات - البالستٌن من البطارٌه وش غطاء - البالستٌن من للبطارٌات

 فً المٌد شروط باستٌفاء الشركة التزام م السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن مراعاة مع والتصدٌر الستٌراد-1 -: 72

 المستوردٌن سجل شؤن فً 82 لسنه 121 رلم  المانون احكام و 75 لسنه 118 رلم للمانون وفما المصدرٌن سجل

 تارٌخ وفً 7857   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً الهادى السٌد ٌحًٌ لصاحبها علً الهادى السٌد ٌحًٌ -  15

 المواد تغلٌف و لتعبئه مصنع تشغٌل و الامة -1:  72 ق داخل انشطة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315

 بمختلف متداخل انترلون بالط - المماسات بمختلف مصمت اسمنتً طوب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -2.  الغذائٌه

 علً و السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع.  االحجام بمختلف اسمنتٌه رصٌف بردوره - االشكال

 االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص كافة علً الحصول المنشؤه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 5581   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، جاد ٌوسف مكارى فارس رٌمون لصاحبها االستثمارٌة للصناعات باور -  11

 و الكهربائٌه االدوات تجمٌع و لتصنٌع مصنع تشغٌل و الامه:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشؤة على

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خضٌري لبٌصً الناصر عبد عمر) لصاحبهاnemra 1 للصناعه واحد نمره -  12

 الغذائٌه المواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه_ 1:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 8882

 واالضافات الطبٌه والنباتات واالعشاب الغذائٌه والمكمالت الغذائٌه المواد وتعبئه الغذائٌه والمكمالت والتغلٌف والتعبئه

 وتشغٌل الامه_ 2 باالطفال الخاصه واالغذٌه المعدنٌه واالمالح بالفٌتامٌنات المدعمه والعصائر والمشروبات والمركزات

 الحٌوانً االنتاج_ 3 المجمده او المبرده او الطازجه واالسمان والدواجن اللحوم ومنتجات مصنعات النتاج مصنع

 السالالت النتاج ذلن كان سواء,  الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه( أ) -: ومنه والسمكً والداجنً

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خضٌري لبٌصً الناصر عبد عمر) لصاحبهاnemra 1 للصناعه واحد نمره -  13

 جمٌع تربٌه( ب. ) اللحوم او التسمٌن او االلبان او:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 8882

 المزارع( ت) اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع

 فً بالمٌد المنشاه تلتزم الماكوالت وتجهٌز طهً_ 6 الغذائٌه المواد تورٌد و تجاره_ 5 العمومٌه التورٌدات_ 4 السمكٌه

 مالً ومركز مالٌه حسابات افراد الشركه التزام مع.  1982 لسنه 125 المانون احكام وفك التجارٌون الوكالء سجل

 الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خضٌري لبٌصً الناصر عبد عمر) لصاحبهاnemra 1 للصناعه واحد نمره -  14

 بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 8882

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم وكذا 2517 لسنه 72 رلم االستثمار

 لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع

 . نشاطها

 8882   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خضٌري لبٌصً الناصر عبد عمر) لصاحبها الغذائٌه للمواد مزرعتً -  15

 والتعبئه الغذائٌه المواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه_ 1:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً

 واالضافات الطبٌه والنباتات واالعشاب الغذائٌه والمكمالت الغذائٌه المواد وتعبئه الغذائٌه والمكمالت والتغلٌف

 وتشغٌل الامه_ 2 باالطفال الخاصه واالغذٌه المعدنٌه واالمالح بالفٌتامٌنات المدعمه والعصائر والمشروبات والمركزات

 الحٌوانً االنتاج_ 3 المجمده او المبرده او الطازجه واالسمان والدواجن اللحوم ومنتجات مصنعات النتاج مصنع

 السالالت النتاج ذلن كان سواء,  الحٌوانات انواع جمٌع تربٌه( أ) -: ومنه والسمكً والداجنً

 8882   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خضٌري لبٌصً الناصر عبد عمر) لصاحبها الغذائٌه للمواد مزرعتً -  16

 انواع جمٌع تربٌه( ب. ) اللحوم او التسمٌن او االلبان او:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً

 السمكٌه المزارع( ت) اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن

 سجل فً بالمٌد المنشاه تلتزم الماكوالت وتجهٌز طهً_ 6 الغذائٌه المواد تورٌد و تجاره_ 5 العمومٌه التورٌدات_ 4

 مستمل مالً ومركز مالٌه حسابات افراد الشركه التزام مع.  1982 لسنه 125 المانون احكام وفك التجارٌون الوكالء

 الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفً االستثمار بمانون الوارده لالنشطه

 8882   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  خضٌري لبٌصً الناصر عبد عمر) لصاحبها الغذائٌه للمواد مزرعتً -  17

 بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم وكذا 2517 لسنه 72 رلم االستثمار

 لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع

 . نشاطها

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حجازي إبراهٌم دمحم نبٌل نهله لصاحبتها والتغلٌف والتعبئة العماري لالستثمار النخٌل -  18

 المواد وتغلٌف لتعبئة مصنع وتشغٌل إلامة -1:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215324 تارٌخ وفً 4646

 .الغذائٌة

 فً المٌد شروط واستٌفاء المنشؤه التزام مع التصدٌر -3.  مجمده وفواكه الخضروات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -2 

 . وتعدٌالته 1975 لسنه 118 رلم المانون الحكام وفما المصدرٌن سجل

 حدة على نشاط لكل مستمل مالً ومركز مستملة حسابات إفراد المنشؤة وعلً 

  . 

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة مراراتوال واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع 

 . نشاطها



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2315   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  19

 لتصنٌع - الكرتون لتصنٌع-:  مصنع تشغٌل و الامه -1:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215328 تارٌخ وفً

 من العاشر مدٌنة داخل النشاط هذا مزاولة بشرط الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتورٌد تجارة -2.  انواعه بكافة البالستٌن

 مراعاة مع.  2552 لسنة 1144، 2551 لسنة 1498 رلمى الوزراء مجلس رئٌس لرارى احكام مراعاة مع فمط رمضان

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

  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها.( K.N.A  المصرٌة) الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  25

 لتصنٌع-:  مصنع تشغٌل و الامه -1:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215328 تارٌخ وفً 2315   برلم لٌده سبك

 النشاط هذا مزاولة بشرط الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتورٌد تجارة -2.  انواعه بكافة البالستٌن لتصنٌع - الكرتون

 1144، 2551 لسنة 1498 رلمى الوزراء مجلس رئٌس لرارى احكام مراعاة مع فمط رمضان من العاشر مدٌنة داخل

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام اعاةمر مع.  2552 لسنة

 نشاطها لمباشرة

 عترٌس لصاحبها(  K.N.A المصرٌة)  الصحٌة واالدوات والسٌرامٌن الكهربائٌة االجهزة وتورٌد لتجارة عترٌس -  21

 -1:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215328 تارٌخ وفً 2315   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم

 واالدوات السٌرامٌن وتورٌد تجارة -2.  انواعه بكافة البالستٌن لتصنٌع - الكرتون لتصنٌع-:  مصنع تشغٌل و الامه

 الوزراء مجلس رئٌس لرارى احكام مراعاة مع فمط رمضان من العاشر مدٌنة داخل النشاط هذا مزاولة بشرط الصحٌة

 المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  2552 لسنة 1144، 2551 لسنة 1498 رلمى

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 تاجر ، ٌربص فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها KNA المصرٌة الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتورٌدات لتجارة عترٌس -  22

-:  مصنع تشغٌل و الامه -1:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215328 تارٌخ وفً 2315   برلم لٌده سبك  ، فرد

 هذا مزاولة بشرط الصحٌة واالدوات السٌرامٌن وتورٌد تجارة -2.  انواعه بكافة البالستٌن لتصنٌع - الكرتون لتصنٌع

 2551 لسنة 1498 رلمى الوزراء مجلس رئٌس لرارى احكام مراعاة مع فمط رمضان من العاشر مدٌنة داخل النشاط

 كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  2552 لسنة 1144،

 نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفً 2315   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  1

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215328 تارٌخ

 تارٌخ وفً 2492   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بخٌت عطوان فاروق عماد لصاحبها الغذائٌة للصناعات فونتانا -  2

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215315

 تارٌخ وفً 9111   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مغاته دمحم حسن سٌد دعاء لصاحبتها مغاته دمحم حسن سٌد دعاء -  3

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215315

 تارٌخ وفً 7857   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً الهادى السٌد ٌحًٌ لصاحبها علً الهادى السٌد ٌحًٌ -  4

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215315

 9157   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السهٌل دمحم ٌوسف ابراهٌم امال لصاحبتها الغذائٌة للصناعات فودز اٌجٌبت -  5

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215314 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 9121   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، علً ٌوسف صبحً دمحم شادي لصاحبها المالبس لتصنٌع االخوه -  6

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215323

 تارٌخ وفً 9115   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، صالح السٌد مصلح حسٌن لصاحبها الزراعً لالستثمار الملون -  7

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215321

 وفً 2315   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  8

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215328 تارٌخ

 وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215325 تارٌخ وفً 9124   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، للزراعه الجواهر -  9

 استثمار: التؤشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2315   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بصٌر فاٌز دمحم عترٌس لصاحبها الصناعه و السٌرامٌن لتجارة عترٌس -  15

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215328 تارٌخ وفً

  ، فرد تاجر ، ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم دمحم لصاحبها    Beefinitive والتدرٌب واالستشارات لالنظمه بٌفٌنٌتف -  11

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215353 تارٌخ وفً 9597   برلم لٌده سبك

 تارٌخ وفً 9158   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الحنفى سعد دمحم سعد احمد لصاحبها الداجنً لالنتاج الصفا -  12

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215314

 تارٌخ وفً 9596   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بكري السٌد رفعت دمحم لصاحبها الغذائٌة للصناعات فودذ الفجر -  13

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215352

 وفً 4856   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم علً الدٌن صالح شرٌف لصاحبها الجاهزه للمالبس الٌوسف -  14

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215354 تارٌخ

 وفً 3979   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، سٌد الحى عبد محمود حمدى لصاحبها والنسٌج للغزل تكس سلفر -  15

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215321 تارٌخ

 تارٌخ وفً 9125   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدالجلٌل دمحم لطفً دمحم لصاحبها الحٌوانً لالنتاج الوفاء -  16

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215323

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 االثاث لتصنٌع صن اٌجى: الى 4327 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم25215353:  تارٌخ فى  ،  -  1

   احمد توفٌك عدلى احمد لصاحبها والمعدنً الخشبً

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم   25215352 تارٌخ وفى ،   7838 : برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  والكٌماوٌات للبوٌات بداٌه   - 1

 ان علً للشركة لانونٌا مصفٌا احمد مندوه عادل دمحم/  السٌد تعٌٌن و التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 التجاري بالسجل التؤشٌر تارٌخ من اشهر سبعة التصفٌة مدة تكون

 تارٌخ وفى ،   2434:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  االراضى استزراع و الستصالح االهرام شركة   - 2

 محو امر  السجل شطب/محو تم   25215353

 شطب/محو تم   25215358 تارٌخ وفى ،   3564:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  المحدودة سالٌنا   - 3

 التصفٌة مدة تكون وان للشركة مصفٌا الشوبكً السٌد دمحم عادل/  االستاذ تعٌٌن و التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل

 التجاري بالسجل التؤشٌر تارٌخ من تبدأ اشهر ستة خالل

 وفى ،   839:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  الخاصه الحرة المناطك بنظام الصناعٌه للتنمٌه الدولٌه السوٌس   - 4

 2521/15/4 فى وتنتهى 2519/15/5 من تبدا سنه لمدة التصفٌة فترة مد  السجل شطب/محو تم   25215359 تارٌخ

 لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  الداخلى االستثمار بنظام مصرٌة مساهمه شركه الصناعٌه للتنمٌه الدولٌه السوٌس   - 5

 2519/15/5 من تبدا سنه لمدة التصفٌة فترة مد  السجل شطب/محو تم   25215359 تارٌخ وفى ،   839:  برلم

 2521/15/4 فى وتنتهى

 تم   25215315 تارٌخ وفى ،   2658:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكته سالم احمد السٌد وسام   - 6

 دمحم محمود دمحم/  السٌد وتعٌٌن 2521/3/15 من تبدا شهور 8 لمدة التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 للشركة لانونً مصفً عبدالفتاح

 تارٌخ وفى ،   264:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م م ش الصناعى لالستثمار السوٌس خلٌج شركة   - 7

 2522/2/19 فً تنتهً عام لمدة التصفٌه مدة مده  السجل شطب/محو تم   25215311

 تم   25215311 تارٌخ وفى ،   152651:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  الزراعٌه للمنتجات مٌدٌجاردنز   - 8

 مصرٌه مساهمه شركة لٌصبح - للشركة المانونً الكٌان لتعدٌل محو امر  السجل شطب/محو

 لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  الزٌن سلٌم وفادى مصطفى احمد مصطفى الزراعٌه للمنتجات مٌدٌجاردنز شركه   - 9

 لٌصبح - للشركة المانونً الكٌان لتعدٌل محو امر  السجل شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   152651:  برلم

 مصرٌه مساهمه شركة

  بسٌطة توصٌة ،  وشركاهم الزٌن سلٌم وفادى مصطفى احمد مصطفى الزراعٌه للمنتجات مٌدٌجاردنز شركه   - 15

 المانونً الكٌان لتعدٌل محو امر  السجل شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   152651:  برلم لٌدها سبك

 مصرٌه مساهمه شركة لٌصبح - للشركة

 تم   25215311 تارٌخ وفى ،   152651:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  الزراعٌه للمنتجات مٌدٌجاردنز   - 11

 مصرٌه مساهمه شركة لٌصبح - للشركة المانونً الكٌان لتعدٌل محو امر  السجل شطب/محو

 لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  الزٌن سلٌم وفادى فىمصط احمد مصطفى الزراعٌه للمنتجات مٌدٌجاردنز شركه   - 12

 لٌصبح - للشركة المانونً الكٌان لتعدٌل محو امر  السجل شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   152651:  برلم

 مصرٌه مساهمه شركة

  مساهمة شركة ،  وشركاهم الزٌن سلٌم وفادى مصطفى احمد مصطفى الزراعٌه للمنتجات مٌدٌجاردنز شركه   - 13

 المانونً الكٌان لتعدٌل محو امر  السجل شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   152651:  برلم لٌدها سبك

 مصرٌه مساهمه شركة لٌصبح - للشركة

 تم   25215311 تارٌخ وفى ،   152651:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  الزراعٌه للمنتجات مٌدٌجاردنز   - 14

 مصرٌه مساهمه شركة لٌصبح - للشركة المانونً الكٌان لتعدٌل محو امر  السجل شطب/محو

 لٌدها سبك  تضامن شركة ،  الزٌن سلٌم وفادى مصطفى احمد مصطفى الزراعٌه للمنتجات مٌدٌجاردنز شركه   - 15

 لٌصبح - للشركة المانونً الكٌان لتعدٌل محو امر  السجل شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   152651:  برلم

 مصرٌه مساهمه شركة

  تضامن شركة ،  وشركاهم الزٌن سلٌم وفادى مصطفى احمد مصطفى الزراعٌه للمنتجات مٌدٌجاردنز شركه   - 16

 المانونً الكٌان لتعدٌل محو امر  السجل شطب/محو تم   25215311 تارٌخ وفى ،   152651:  برلم لٌدها سبك

 مصرٌه مساهمه ةشرك لٌصبح - للشركة

   35285:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شرٌكٌه و شرف حسن دمحم دمحم NOPRO النعام النتاج النور شركة   - 17

 2521/3/14 تارٌخ من اشهر سته لمده التصفٌة مدة مد  السجل شطب/محو تم   25215314 تارٌخ وفى ،

 وفى ،   35285:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه منٌر دمحم منٌر/  د  NOPRO النعام النتاج النور   - 18

 2521/3/14 تارٌخ من اشهر سته لمده التصفٌة مدة مد  السجل شطب/محو تم   25215314 تارٌخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفى ،   35285:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شرٌكٌه و شرف حسن دمحم دمحم النعام النتاج النور   - 19

 2521/3/14 تارٌخ من اشهر سته لمده التصفٌة مدة مد  السجل شطب/محو تم   25215314

 سبك  تضامن شركة ،  شرٌكه و  منٌر دمحم منٌر/  د NOPRO النعام النتاج النور شركة:  التجارى االسم تعدٌل   - 25

 تارٌخ من اشهر سته لمده التصفٌة مدة مد  السجل شطب/محو تم   25215314 تارٌخ وفى ،   35285:  برلم لٌدها

2521/3/14 

   35285:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكٌه و شرف حسن دمحم دمحم NOPRO النعام النتاج النور شركة   - 21

 2521/3/14 تارٌخ من اشهر سته لمده التصفٌة مدة مد  السجل شطب/محو تم   25215314 تارٌخ وفى ،

 وفى ،   35285:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه منٌر دمحم منٌر/  د  NOPRO النعام النتاج النور   - 22

 2521/3/14 تارٌخ من اشهر سته لمده التصفٌة مدة مد  السجل شطب/محو تم   25215314 تارٌخ

 تارٌخ وفى ،   35285:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكٌه و شرف حسن دمحم دمحم النعام النتاج النور   - 23

 2521/3/14 تارٌخ من اشهر سته لمده التصفٌة مدة مد  السجل شطب/محو تم   25215314

 سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكه و  منٌر دمحم منٌر/  د NOPRO النعام النتاج النور شركة:  التجارى االسم تعدٌل   - 24

 تارٌخ من اشهر سته لمده التصفٌة مدة مد  السجل شطب/حوم تم   25215314 تارٌخ وفى ،   35285:  برلم لٌدها

2521/3/14 

 تارٌخ وفى ،   5235:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  األلبان ومنتجات الغذائٌة للصناعات لوبن   - 25

/  السٌد وتعٌٌن 2521/3/16 تارٌخ من عامٌن لمدة التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   25215316

 للشركة لانونٌا مصفٌا عبدالحمٌد دمحم حداد احمد

 تم   25215316 تارٌخ وفى ،   2493:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  للجبس المصرٌة الشركة   - 26

   السجل شطب/محو

  محدودة مسئولٌة ذات ،(  مصر فلكس)  االعالن و الدعاٌة ماكٌنات و خامات توزٌع و الستٌراد مصر فلكس   - 27

   السجل شطب/محو تم   25215318 تارٌخ وفى ،   7475:  برلم لٌدها سبك

 شطب/محو تم   25215321 تارٌخ وفى ،   2181:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  بوٌلر اتالنتٌن   - 28

 2521/8/22 فً السابمه المده انتهاء تارٌخ من سنه التصفٌه مدة مد  السجل

 تارٌخ وفى ،   4717:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه ادلٌبى على الدٌن حسام -بٌر دلتا   - 29

 السٌد وتعٌٌن 2521/3/21 تارٌخ من اشهر سته لمدة التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   25215321

 للشركةً   لانونٌاً   مصفٌا غرٌب ابراهٌم احمد اٌهاب/ 

:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  الورق وتحوٌل لمص بٌبر دلتا وشرٌكٌه ادلٌبى على الدٌن حسام شركة   - 35

 تارٌخ من اشهر سته لمدة التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   25215321 تارٌخ وفى ،   4717

 للشركةً   لانونٌاً   مصفٌا غرٌب ابراهٌم احمد اٌهاب/  السٌد وتعٌٌن 2521/3/21

 تارٌخ وفى ،   4717:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  5 وشرٌكٌه ادلٌبى على الدٌن حسام شركة   - 31

 السٌد وتعٌٌن 2521/3/21 تارٌخ من اشهر سته لمدة التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   25215321

 للشركةً   لانونٌاً   مصفٌا غرٌب ابراهٌم احمد اٌهاب/ 

 ،   4717:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  للورق دلتا - التجارٌة السمة -- وشركاه ادلبى على الدٌن حسام   - 32

 2521/3/21 تارٌخ من اشهر سته لمدة التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   25215321 تارٌخ وفى

 للشركةً   لانونٌاً   مصفٌا غرٌب ابراهٌم احمد اٌهاب/  السٌد وتعٌٌن

   35285:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شرٌكٌه و شرف حسن دمحم دمحم NOPRO النعام النتاج النور شركة   - 33

   السجل شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،

 وفى ،   35285:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  وشركاه منٌر دمحم منٌر/  د  NOPRO النعام النتاج النور   - 34

   السجل شطب/محو تم   25215323 تارٌخ

 تارٌخ وفى ،   35285:  برلم لٌدها سبك  تضامن شركة ،  شرٌكٌه و شرف حسن دمحم دمحم النعام النتاج النور   - 35

   السجل شطب/محو تم   25215323

 سبك  تضامن شركة ،  ٌكهشر و  منٌر دمحم منٌر/  د NOPRO النعام النتاج النور شركة:  التجارى االسم تعدٌل   - 36

   السجل شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،   35285:  برلم لٌدها

   35285:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكٌه و شرف حسن دمحم دمحم NOPRO النعام النتاج النور شركة   - 37

   السجل شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفى ،   35285:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشركاه منٌر دمحم منٌر/  د  NOPRO النعام النتاج النور   - 38

   السجل شطب/محو تم   25215323 تارٌخ

 تارٌخ وفى ،   35285:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكٌه و شرف حسن دمحم دمحم النعام النتاج النور   - 39

   السجل شطب/محو تم   25215323

 سبك  بسٌطة توصٌة ،  شرٌكه و  منٌر دمحم منٌر/  د NOPRO النعام النتاج النور شركة:  التجارى االسم تعدٌل   - 45

   السجل شطب/محو تم   25215323 تارٌخ وفى ،   35285:  برلم لٌدها

 وفى ،   8851:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكٌه عبدالهادى كامل دمحم والمحاجر للمناجم االمل شركة   - 41

 السٌد وتعٌٌن 2521/3/28 تارٌخ من سنه لمدة التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   25215328 تارٌخ

 للشركة مصفٌا سلٌمان عبدالهادى كامل دمحم/ 

 شطب/محو تم   25215328 تارٌخ وفى ،   2233:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  الٌن كرٌستال   - 42

 2523/4/8 حتً و السابمه المده انتهاء تارٌخ هو و 2521/4/8 من تبداء سنتان التصفٌه مدة تجدٌد  السجل

 تم   25215328 تارٌخ وفى ،   4118:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  م.م.ش O.T.C تكنولوجً اوبتٌكال   - 43

 عبد طه العزٌز عبد/  السٌد و السالم عبد السٌد اسالم/  السٌد تعٌٌن و فٌهالتص تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 التجاري السجل فً التاشٌر تارٌخ من سنتٌن التصفٌه مده.  للشركة مصفٌان(  منفردٌن)  العزٌز

   25215329 تارٌخ وفى ،   3528:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  االتوبٌسات وتصنٌع لهندسة مصر تمسا   - 44

 2521/3/29 من تبدأ سنه لمدة التصفٌة مدة مد  السجل شطب/محو تم

 تم   25215335 تارٌخ وفى ،   5581:  برلم لٌدها سبك  بسٌطة توصٌة ،  وشرٌكٌه ٌونس كامل أحمد أسامه   - 45

 125 التصفٌه مدة لانونٌا مصفٌا ٌونس كامل احمد اسامه/  السٌد تعٌٌن و التصفٌه تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو

 ٌوم

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 رأس تعدٌل تم 25215352،   تارٌخ وفً 8432، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات R.I.Billid بٌلد اي ار -  1

  جنٌه  1555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 25215352،   تارٌخ وفً 8432، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات R.I.Billid بٌلد اي ار -  2

  جنٌه  1555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال

 وفً 3249، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات الدواجن و الغذائٌة المواد لتجارة الدولٌة الحبٌب مجموعة -  3

  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215317،   تارٌخ

  جنٌه

 3249، برلم هالٌد سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات والتصدٌر واالستٌراد التجارٌة للتوكٌالت الدولٌة الحبٌب مجموعة -  4

 مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215317،   تارٌخ وفً

  جنٌه  15555550555،

   تارٌخ وفً 3249، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات التصدٌر و التجارٌة للتوكٌالت الدولٌة الحبٌب مجموعة -  5

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215317،

   تارٌخ وفً 42575، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة(  كومبانى جارمنت فرندز)  وشرٌكٌة الجزار السٌد دمحم -  6

  جنٌه  4555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215317،

 رأس تعدٌل تم 25215317،   تارٌخ وفً 42575، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائه الجزار السٌد دمحم -  7

  جنٌه  4555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال

   تارٌخ وفً 42575، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة العامة الحرة المناطك بنظام وشرٌكته الجزار السٌد دمحم -  8

  جنٌه  4555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215317،

   تارٌخ وفً 42575، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة العامة الحرة المناطك بنظام وشركاه الجزار السٌد دمحم -  9

  جنٌه  4555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215317،

 25215318،   تارٌخ وفً 2675، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه السخن سلٌمان حسٌن شولً دمحم -  15

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 25215318،   تارٌخ وفً 2675، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة شرٌكه و السخن سلٌمان حسٌن شولى دمحم -  11

  جنٌه  15555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم

 وفً 75679، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة الغذائٌة المواد لتعبئة العطار شركة وشركائها محمود سلٌمان لٌلى -  12

  2555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215322،   تارٌخ

  جنٌه

 وفً 75679، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة الغذائٌة المواد لتعبئة العطار شركة وشرٌكها محمود سلٌمان لٌلى -  13

  2555550555، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التؤشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 25215322،   تارٌخ

  جنٌه

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تعدٌل تم 25215352 تارٌخ وفً 8432    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، R.I.Billid بٌلد اي ار -  1

 - المستمبل مدٌنة الثالث الدور مبارن عمارات المعهد ش7 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 25215354 تارٌخ وفً 3716    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، انكوم الصناعٌة المكونات شركة -  2

+  2م 95 بمساحة االرضً بالدور مستؤجر عنبر:  لٌصبح الرئٌسً المركز عنوان تعدٌل ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

   شرق A6 الصناعٌة بالمنطمة 32 - 31 رلم المطعتٌن من 2م 655 بمساحة مٌزانٌن دور

 25215357 تارٌخ وفً 3335    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م م ش الهندسٌة للصناعات اٌجٌبت اٌفابكو -  3

 متر 2525 مساحته اول دور - B4 الصناعٌة بالمنطمة 66 رلم الصناعٌة المطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 - مربع متر 243 بمساحة دور مكاتب - تشغٌل عنبر مربع متر 2575 مساحته تانً دور - تشغٌل عنبر مربع

 تارٌخ وفً 3335    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، EVAP EGYPT الهندسٌة للصناعات اٌجٌبت اٌفاب -  4

 اول دور - B4 الصناعٌة بالمنطمة 66 رلم الصناعٌة المطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215357

 243 بمساحة دور مكاتب - تشغٌل عنبر مربع متر 2575 مساحته تانً دور - تشغٌل عنبر مربع متر 2525 مساحته

 - مربع متر

 تارٌخ وفً 8575    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، بالخارج المصرٌه العماله اللحاق الذهبً الموسم -  5

 مكة برج - االسماعٌلٌة ثان لسم - السالم حً العشرٌن شارع 125 ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215358

 - العلوي االول الدور

 ،(  وشرٌكتها هللا رزق عطٌه سهام) الكهربائٌه االسالن وسحب الكهربائٌه والضفائر الوصالت صنٌعلت البتول -  6

 فرع اضافه ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215359 تارٌخ وفً 4316    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة

  2م ملٌون 6 الجنوبٌة بالمنطمة( ج) مجمع مبنً 3 مجمع 33 رلم الوحدة:  بالعنوان انتاجً

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 6462    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، العماري لالستثمار العزٌمة -  7

 امام - الزهور تعاونٌات - االرضً الدور - 3 مدخل - مكه عمارة:  لٌصبح العنوان تعدٌل ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

  الغٌطانً تصوٌر مركز

 تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 5557    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه دمحم الوهاب عبد ٌحٌى -  8

 - النحاس مصطفى ش 76 رلم الكائن المحل: الكائن الفرع الغاء تم ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 تم 25215315 تارٌخ وفً 3722    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م.شً   الجبسٌه للمنتجات د الروا شركة -  9

 - 9 الكٌلو - ب 15 رلم لطعة - الصناعٌة المنطمة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً 3722    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، والتعدٌن للصناعه الرواد -  15

 - 9 الكٌلو - ب 15 رلم لطعة - الصناعٌة المنطمة ،:   الـتؤشٌر وصف, 

 3722    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، التعدٌن و للصناعة الشاهٌن مجموعة:  الى التجارى االسم تعدٌل -  11

 - 9 الكٌلو - ب 15 رلم لطعة - الصناعٌة المنطمة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215315 تارٌخ وفً

 العنوان تعدٌل تم 25215316 تارٌخ وفً 2493    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، للجبس المصرٌة ةالشرك -  12

 غرب بالمنطرة الكائن البالح جبس مصنع:  الفرع غلك ،:   الـتؤشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 25215317 تارٌخ وفً 4265    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، لالسمنت العربٌة -  13

  المطامٌة - السخنة العٌن طرٌك 32 ن:  لٌصبح الشركة فرع بعنوان الوارد المادي الخطا تصحٌح ،:   الـتؤشٌر وصف



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ، محدودة مسئولٌة ذات ،( مصر فلكس)  االعالن و الدعاٌة ماكٌنات و خامات توزٌع و الستٌراد مصر فلكس -  14

:  بالعنوان الكائن الفرع غلك ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215318 تارٌخ وفً 7475    برلم لٌدها سبك

 سلٌم صالح مسجد خلف - ستالٌنجراد شارع 134 - علوي االول بالدور شمه

 لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، الغذائٌة للمنتجات برتاٌة 55 للشركه التجارٌه السمه 55وشركاه النن احمد عادل -  15

 رلم المطعة:  كائن انتاجً فرع اضافة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 4859    برلم

 C5 الصناعٌة بالمنطمة - 27

 تعدٌل تم 25215321 تارٌخ وفً 4859    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشركاه النن أحمد عادل شركة -  16

 C5 الصناعٌة بالمنطمة - 27 رلم المطعة:  كائن انتاجً فرع افةاض ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 4555    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة سلٌمان فانوس فاروق(  جوت فانوس)  للصناعة سوتٌر -  17

 الدور مسطح كامل و االرضً الدور مسطح كامل ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً

 - 7/5 رلم لطعه A2 الصناعٌة بالمنطمه الكائن المصنع من العلوي الثالث

 4555    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاة سلٌمان فانوس فاروق(  جوت فانوس)  للصناعة سوتٌر -  18

 و االرضً الدور مسطح كامل/  فً الكائن الفرع الغاء ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً

 - 7/5 رلم لطعه A2 الصناعٌة بالمنطمه الكائن المصنع من العلوي الثالث الدور مسطح كامل

 75679    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، الغذائٌة المواد لتعبئة العطار شركة وشركائها محمود سلٌمان لٌلى -  19

  - د لطاع -32/2 رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً

 75679    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، الغذائٌة المواد لتعبئة العطار شركة وشرٌكها محمود سلٌمان لٌلى -  25

  - د لطاع -32/2 رلم لطعة ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215322 تارٌخ وفً

 تم 25215323 تارٌخ وفً 4617    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، والتوزٌع ٌعللتصن الناهضة العالمٌة -  21

 - عوٌضه طلبه شارع أ 17 رلم عماره - التاسع الدور ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 3968    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، بالست المتحدون -  22

 - مصنع ملٌون 6 منطمة 146 رلم لطعة:  فرع افتتاح ،:   الـتؤشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 2532    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، للسٌاحة ناٌس شركة -  23

 - االرسال بمنطمة 15 رلم بالمطعة 45 رلم ،:   الـتؤشٌر وصف

 تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 2532    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، م.م. ش  للسٌاحة سٌمبلى شركة -  24

 - االرسال بمنطمة 15 رلم بالمطعة 45 رلم ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335 تارٌخ وفً 2532    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، للسٌاحه أكاسٌا -  25

 - االرسال بمنطمة 15 رلم بالمطعة 45 رلم ،:   الـتؤشٌر

 تارٌخ وفً 2532    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، ترافٌل ماجستٌن:  لٌصبح الشركه اسم تعدٌل -  26

 - االرسال بمنطمة 15 رلم بالمطعة 45 رلم ،:   الـتؤشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 25215335

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 و البالستٌن المواسٌر و الخراطٌم إلنتاج مصنع وتشغٌل إلامة  مساهمة شركة ، والمعادن للبالستٌن النور مصر -  1

 و والمطع UPVC ومواسٌر الوصالت و والمطع PVC كلورٌد فٌنٌل البولى مركبات من أنواعها بجمٌع وصالتها

 بروبلٌن البولى مواسٌر و الوصالت و والمطع إٌثٌلٌن البولى ومواسٌر والوصالت والمطع CPVC مواسٌر و الوصالت

 لوحات و الكهربائٌة المحركات و الكهربائٌة المحوالت و أنواعها بجمٌع البروفٌالت صناعة وكذلن الوصالت و والمطع

 لٌدها سبك  ، بالورنٌش المعزولة النحاس وأسالن المتوسط الضغط و المنخفض للضغط الكهربائٌة الكابالت و التوزٌع

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215354 تارٌخ وفً 2513   برلم

 الفرامل تٌل مثل للسٌارات المعدنٌة الصناعات و المعزولة غٌر و  مساهمة شركة ، والمعادن للبالستٌن النور مصر -  2

 منتجات وتصنٌع انتاج وكذلن أنواعها بجمٌع PVC كلورٌد فٌنٌل البولى مركبات إنتاج كذلن و وغٌرها الفالتر و

 السلندرات وكسوة انواعها بكافة والجوانات الكاوتشات ومسحوبات الكاوتشات مكبوسات من والبالستٌن الكاوتشات

 والدٌكور للعزل الستٌنب والواح مواسٌر من البالستٌن وسحب للحركة الناللة والسٌور والخشب الورق ومصانع للمطابخ



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 2513   برلم لٌدها سبك  ، والسٌلنج باج والجامبو البالستٌن من المنسوجة الشكائر وتصنٌع انتاج وكذلن البالستٌن وحمن

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215354 تارٌخ وفً

 العبوات اصناف وجمٌع بروبلٌن البولً والفٌلم اٌثٌلٌن والبولً باج  مساهمة شركة ، والمعادن للبالستٌن النور مصر -  3

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215354 تارٌخ وفً 2513   برلم لٌدها سبك  ،.  والعنكبوتٌة والصندولٌة المنفوخة

 مساهمة شركة:  التؤشٌر

 العمالة الحاق و بالخارج المصرٌه العماله الحاق  مساهمة شركة ، بالخارج المصرٌه العماله اللحاق الذهبً الموسم -  4

 التً او بؤعمالها شبٌهة اعمال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن  ان للشركة ٌجوز و.  داخلٌا

 تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج، فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد

 كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة المرارات و واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. المانون الحكام طبما   ذلن و بها

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215358 تارٌخ وفً 8575   برلم لٌدها سبك  ،. نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص

 مساهمة شركة:  التؤشٌر

 وتمنٌات بالمعٌشة الخاصة المختلفة االدارٌة الخدمات تمدٌم -1  محدودة مسئولٌة ذات ، المتنوعة للخدمات مصر تٌدا -  5

 (.تصنٌعٌة عملٌة باي المٌام دون. )االنتاج

 والدراسات االستشارات والمالٌة المانونٌة االستشارات فٌماعدا واالستشارٌة والمعلوماتٌة المكتبٌة الخدمات تمدٌم -2

 الشركات لالنشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذلن واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة ٌمبالتمٌ المتعلمة

 (. التنفٌذٌه والئحته المال سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فً العاملة

 وصف,  النشاط تعدٌل تم25215359 تارٌخ وفً 2659   برلم لٌدها سبك  ، التورٌدات العامة، المماوالت -3

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر

 هو فٌما) العامة والتجارة العماري االستثمار العمومٌة،  محدودة مسئولٌة ذات ، المتنوعة للخدمات مصر تٌدا -  6

 (.لانونا به مسموح

 .وصٌانة وتشحٌم غسٌل من ذلن ٌتضمنه بما السٌارات خدمة مراكز وادارة وتشغٌل انشاء -4

 .بالتجزئة البٌع محالت وادارة وتشغٌل انشاء -5

 عدا فٌما والمشروبات الماكوالت انواع جمٌع لتمدٌم( الثابتة) والكافتٌرٌات المطاعم وادارة وتشغٌل انشاء -6

 . الكحولٌة

  

 .المخلفات نمل خدمات تمدٌم و باعمال المٌام -7

 .غٌار ولطع مهمات تورٌد  اعمال -8

 .الصناعً األمن مجال فً االستشارات خدمات تمدٌم -9

 مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215359 تارٌخ وفً 2659   برلم لٌدها سبك  ، اعمال -15

 محدودة

 .الحكومٌة غٌر للجهات اإلدارٌة اإلجراءات انهاء فً الوساطة  محدودة مسئولٌة ذات ، المتنوعة للخدمات مصر تٌدا -  7

 .الحشرات مكافحة اعمال -11

.                                                                   الزراعه اعمال تنفٌذ و الخضراء المسطحات وصٌانة وتنفٌذ تصمٌم  اعمال -12

 . وصٌانة نظافة خدمات مماوالت اعمال       - 13

 االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

   برلم لٌدها سبك  ، التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215359 تارٌخ وفً 2659

 تحمٌك على تعاونها لد التً او بؤعمالها شبٌهة اعماال تزاول  محدودة مسئولٌة ذات ، المتنوعة للخدمات رمص تٌدا -  8

 الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما. مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الخارج او مصر فً غرضها

 تارٌخ وفً 2659   برلم لٌدها سبك  ،. التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215359

9  - EMPOWER FOR ADVANCED AGRICULTURE تمدٌم -1  مساهمة شركة ، المتطورة للزراعه تمكٌن 

 تاجٌر خدمات و الزراعٌه المعدات صٌانه خدمه تمدٌم -2 الزراعٌه المٌكنه و االراضً استصالح مجال فً االستشارات

 و للمحاصٌل الحصاد عملٌات خدمات و المحاصٌل و االرض رعاٌه و استنبات و استزراع خدمات و الزراعٌه المعدات

 للمعدات المتنمله الصٌانه خدمات تمدٌم و الزراعٌه المعدات صٌانه و لخدمه مركز تشغٌل و الامة -3 المزروعات

 الحكام وفما التجارٌٌن الوكالء و المصدرٌن سجل فً بالمٌد الشركة تلتزم و التجارٌه التوكٌالت و التصدٌر -4 الزراعٌه



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 8626   برلم لٌدها سبك  ، لسنه 118 ارلام الموانٌن

 مساهمة

15  - TAMKEEN FOR ADVANCED AGRICULTURE تمدٌم -1  مساهمة شركة ، المتطورة للزراعه تمكٌن 

 تاجٌر خدمات و الزراعٌه المعدات صٌانه خدمه تمدٌم -2 الزراعٌه المٌكنه و االراضً استصالح مجال فً االستشارات

 و للمحاصٌل الحصاد عملٌات خدمات و ٌلالمحاص و االرض رعاٌه و استنبات و استزراع خدمات و الزراعٌه المعدات

 للمعدات المتنمله الصٌانه خدمات تمدٌم و الزراعٌه المعدات صٌانه و لخدمه مركز تشغٌل و الامة -3 المزروعات

 الحكام وفما التجارٌٌن الوكالء و المصدرٌن سجل فً بالمٌد الشركة تلتزم و التجارٌه التوكٌالت و التصدٌر -4 الزراعٌه

 شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 8626   برلم لٌدها سبك  ، لسنه 118 ارلام نالموانٌ

 مساهمة

11  - EMPOWER FOR ADVANCED AGRICULTURE و 1975  مساهمة شركة ، المتطورة للزراعه تمكٌن 

 استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً تجهٌز و استصالح -5 1982 لسنه 125 المانون

 و االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً ٌشترط و المستصلحة االراضً

 او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الغمر بطرٌك الري لٌس و االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم ان

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانون احكام مراعاة مع التنفٌذٌه الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها

 شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 8626   برلم لٌدها سبك  ، الحصول الشركة وعلى

 مساهمة

12  - TAMKEEN FOR ADVANCED AGRICULTURE و 1975  مساهمة شركة ، المتطورة للزراعه كٌنتم 

 استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً تجهٌز و استصالح -5 1982 لسنه 125 المانون

 و االستزراع و االستصالح الغراض مخصصة االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً ٌشترط و المستصلحة االراضً

 او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما, الغمر بطرٌك الري لٌس و االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم ان

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانون احكام مراعاة مع التنفٌذٌه الئحته و المانون ألحكام طبما   ذلن و بها تلحمها او تشترٌها

 شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 8626   برلم لٌدها سبك  ، الحصول الشركة وعلى

 مساهمة

13  - EMPOWER FOR ADVANCED AGRICULTURE كافة على  مساهمة شركة ، المتطورة للزراعه تمكٌن 

 علً الحصول الشركة وعلً السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاه مع نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 8626   برلم لٌدها سبك  ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص كافة

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف

14  - TAMKEEN FOR ADVANCED AGRICULTURE كافة على  مساهمة شركة ، المتطورة للزراعه تمكٌن 

 علً الحصول الشركة وعلً السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاه مع انشاطه لمباشرة الالزمة التراخٌص

,  النشاط تعدٌل تم25215315 تارٌخ وفً 8626   برلم لٌدها سبك  ، االنشطه هذه لممارسه الالزمه التراخٌص كافة

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف

 وتعبئة والتصدٌر واإلستٌراد العمومٌة  محدودة مسئولٌة ذات ، والدوائٌه التكمٌلٌه للصناعات العالمٌه الشركة -  15

 . والتجزئه الجمله وتجاره الشركة منتجات جمٌع وتغلٌف

 تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 2457   برلم لٌدها سبك  ،.  حده على نشاط لكل مستمله حسابات افراد الشركه وعلى

 محدودة مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصف,  النشاط

 الكحول لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه  محدودة مسئولٌة ذات ، والدوائٌه التكمٌلٌه للصناعات العالمٌه الشركة -  16

 وخل% ( 5 -% 11)  األبٌض الطبٌعً والخل(  للصناعة والمحول األحمر الكحول -% 99 -% 95 -%75)  اإلٌثٌلً

 والمٌاه األحبار ومذٌبات انواعها بجمٌع العضوٌة والمذٌبات والطبٌعى الصناعى الثلجى الخلٌن وحمض بانواعه الفواكه

 - الطبٌة والمدم الرأس أغطٌة - الجراحٌة الكمامات مثل(  الدوائٌة غٌر)  الصٌدالنٌة الطبٌة والمستلزمات الممطرة

 .  الطبٌة البالطً - الطبٌة المفازات

 . بانواعها اتالكٌماوٌ وتغلٌف وتعبئه وتجزئه بانواعها والمطهرات

 مسئولٌة ذات:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215316 تارٌخ وفً 2457   برلم لٌدها سبك  ، والتورٌدات

 محدودة

 إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -1  بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌه الحنفً سعد دمحم سعد -  17

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم25215318 تارٌخ وفً 7492   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -1  تضامن شركة ، وشرٌكٌه الحنفً سعد دمحم سعد -  18

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت

 تم25215318 تارٌخ وفً 7492   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 و االسمنتى الطوب النتاج مصنع تشغٌل و الامة -1  تضامن شركة ، وشرٌكٌه السخن سلٌمان حسٌن شولً دمحم -  19

 جالس الفاٌبر من واغطٌتها ٌةالخرسان التفتٌش غرف منتجات تصنٌع -2.  الجاهزة الخرسانة و البالط و االنترلون

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع( . G.R.P) بً ار والجً جالس الفاٌبر منتجات وجمٌع( G.R.P) بً ار والجً

 2675   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه على و السارٌة والمرارات

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً

 و االسمنتى الطوب النتاج مصنع تشغٌل و الامة -1  تضامن شركة ، شرٌكه و السخن سلٌمان حسٌن شولى دمحم -  25

 جالس الفاٌبر من واغطٌتها الخرسانٌة التفتٌش غرف منتجات تصنٌع -2.  الجاهزة الخرسانة و البالط و االنترلون

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع( . G.R.P) بً ار والجً جالس الفاٌبر منتجات وجمٌع( G.R.P) بً ار والجً

 2675   برلم لٌدها سبك  ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه على و السارٌة والمرارات

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً

 ومع.  الشان هذا  تضامن شركة ، الغذائٌة للمنتجات برتاٌة 55 للشركه التجارٌه السمه 55وشركاه النن احمد عادل -  21

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

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 4859   برلم لٌدها سبك  ،. 

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة ومع.  الشان هذا  تضامن شركة ، وشركاه النن أحمد عادل شركة -  22

 تارٌخ وفً 4859   برلم لٌدها سبك  ،.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول الشركة وعلً السارٌة

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215321

 الخاضعة)  تضامن شركة ، الغذائٌة للمنتجات برتاٌة 55 للشركه التجارٌه السمه 55وشركاه النن احمد عادل -  23

 تغلٌف و  وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  -1( التنفٌذٌة والئحته 2517 لسنه 72 رلم االستثمار لانون داخل لالنشطة

 و الكاتشب و المخلالت و العادٌه المربً و( الطماطم صلصه) والصلصة والمربى الفواكه ومركزات الغذائٌه المواد

 نباتً المطبوخ الجبن و الزٌتون زٌت تعبئه و(  صوص هوت - مستردا - باربكٌو - ماٌونٌز) المتنوع الصوص و الفلٌفله

.  واشكاله انواعه بكافة البن وتغلٌف وتعبئة وتحمٌص طحن - ملحً محلول فً العنب وورق المجففه الملوخٌه و الدهن

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 4859   برلم لٌدها سبك  ، احكام مراعاه مع

 2517 لسنه 72 رلم االستثمار لانون داخل لالنشطة الخاضعة)  تضامن شركة ، وشركاه النن أحمد عادل شركة -  24

 والمربى الفواكه ومركزات الغذائٌه المواد تغلٌف و  وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  -1( التنفٌذٌة والئحته

 باربكٌو - ماٌونٌز) المتنوع الصوص و الفلٌفله و الكاتشب و المخلالت و العادٌه المربً و( الطماطم صلصه) والصلصة

 فً العنب وورق المجففه الملوخٌه و الدهن نباتً المطبوخ الجبن و الزٌتون زٌت تعبئه و(  صوص هوت - مستردا -

 4859   برلم لٌدها سبك  ، احكام مراعاه مع.  واشكاله انواعه بكافة البن وتغلٌف وتعبئة وتحمٌص طحن - ملحً محلول

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً

 و الموانٌن  تضامن شركة ، الغذائٌة للمنتجات برتاٌة 55 للشركه التجارٌه السمه 55وشركاه النن احمد عادل -  25

 نشاط)  التصدٌر -2  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركة علً و السارٌه المرارات و اللوائح

 الشركة عاتك علً كاملة المسئولٌة وتمع نشاط لكل مستملة حسابات رادباف الشركة تلتزم و(  2517 لسنه 72 لانون خارج

 للتنمٌة العامة الهٌئة موافمة علً الحصول االخص وعلً المولع هذا فً النشاط مزاولة تراخٌص علً الحصول فً

 لالستثمار امةالع الهٌئة علً مسئولٌة ادنً دون الصناعٌة المناطك خارج او داخل المشروع الامة حالة فً الصناعٌة

 شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215321 تارٌخ وفً 4859   برلم لٌدها سبك  ، فً الحرة والمناطك

 تضامن

 الحصول الشركة علً و السارٌه المرارات و اللوائح و الموانٌن  تضامن شركة ، وشركاه النن أحمد عادل شركة -  26

 بافراد الشركة تلتزم و(  2517 لسنه 72 لانون خارج نشاط)  التصدٌر -2  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافه علً

 هذا فً النشاط مزاولة تراخٌص علً الحصول فً الشركة عاتك علً كاملة المسئولٌة وتمع نشاط لكل مستملة حسابات

 خارج او داخل المشروع ةالام حالة فً الصناعٌة للتنمٌة العامة الهٌئة موافمة علً الحصول االخص وعلً المولع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 وفً 4859   برلم لٌدها سبك  ، فً الحرة والمناطك لالستثمار العامة الهٌئة علً مسئولٌة ادنً دون الصناعٌة المناطك

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215321 تارٌخ

 الدواجن أعالف مركزات لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة --  مساهمة شركة ، والتوزٌع للتصنٌع الناهضة العالمٌة -  27

 . األعالف وإضافة والبرمكسات

  -: ذلن وٌشمل إحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصالح -2 

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

 . المستصلحة األراضً استزراع( ب) 

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

 لٌدها سبك  ، الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما( فدان ألف من ألل) الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215323 تارٌخ وفً 4617   برلم

 الجمهورٌة رئٌس لرار مراعاة ،ومع2557 لسنة 355 رلم  مساهمة شركة ، والتوزٌع للتصنٌع الناهضة العالمٌة -  28

 . 2558 لسنة356 لم ر

 ةالسارٌ والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع التصدٌر و العمومٌه التورٌدات و التوزٌع و العامه التجاره -3 

 تارٌخ وفً 4617   برلم لٌدها سبك  ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215323

 والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصالح -1  تضامن شركة ، وشرٌكٌه إبراهٌم دمحم إبراهٌم الدٌن صالح -  29

 -: ذلن وٌشمل إحداهما أو

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

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

 لسنة 355 رلم  الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما( فدان ألف من ألل) الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 وفً 6156   برلم لٌدها سبك  ، بمانون والمرسوم 2558 لسنة356 رلم الجمهورٌة رئٌس لرار مراعاة ،ومع2557

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215328 تارٌخ

 . 2512 لسنة 14 رلـــــــم  تضامن شركة ، وشرٌكٌه إبراهٌم دمحم إبراهٌم الدٌن صالح -  35

  -: ذلن وٌشمل والسمكً والداجنً الحٌوانً اإلنتاج -2 

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

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

 .  األسمان صٌد وكذا السمكٌة المزارع إلامة( ج)

 .العامه المماوالت -4.  عمومٌه تورٌدات -3 

 وفً 6156   برلم لٌدها سبك  ، حدة على نشاط لكل مستمل مالً ومركز مستملة حسابات بإفراد  الشركة التزام مع 

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215328 تارٌخ

 .  تضامن شركة ، وشرٌكٌه إبراهٌم دمحم إبراهٌم الدٌن صالح -  31

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

 تضامن شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215328 تارٌخ وفً 6156   برلم لٌدها سبك  ،. نشاطها

 مصنع وتشغٌل إلامة -1  بسٌطة توصٌة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  32

 ، المراوح ، البوتاجازات ، الخالطات ، المكاوي ، األطباق غساالت,  المالبس غساالت)  المنزلٌة األجهزة جمٌع النتاج

 بمختلف والكاسٌت والفٌدٌو والرادٌو أنواعها بكافة التلٌفزٌون أجهزة ، السخانات ، الدفاٌات ، المجففات ، الشفاطات

 الغٌار لطع وكذا ، المٌاة تنمٌة فالتر ، فرٌزر والدٌب أنواعها بجمٌع والثالجات أنواعها بجمٌع التكٌٌف أجهزة,  أنواعها

 . الفوم وصناعة ، الكولمان - لها الالزمة

 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، والطباعة والكرتون الورق وانتاج لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -2

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335

 جمٌع النتاج مصنع ٌلوتشغ إلامة -1  بسٌطة توصٌة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  33

 ، الشفاطات ، المراوح ، البوتاجازات ، الخالطات ، المكاوي ، األطباق غساالت,  المالبس غساالت)  المنزلٌة األجهزة

 أجهزة,  أنواعها بمختلف والكاسٌت والفٌدٌو والرادٌو أنواعها بكافة التلٌفزٌون أجهزة ، السخانات ، الدفاٌات ، المجففات

 - لها الالزمة الغٌار لطع وكذا ، المٌاة تنمٌة فالتر ، فرٌزر والدٌب أنواعها بجمٌع والثالجات أنواعها بجمٌع التكٌٌف

 . الفوم وصناعة ، الكولمان



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، والطباعة والكرتون الورق وانتاج لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -2

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335

 مصنع وتشغٌل إلامة -1  مساهمة شركة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  34

 ، المراوح ، البوتاجازات ، الخالطات ، المكاوي ، األطباق غساالت,  المالبس غساالت)  المنزلٌة األجهزة جمٌع النتاج

 بمختلف والكاسٌت والفٌدٌو والرادٌو أنواعها بكافة التلٌفزٌون أجهزة ، السخانات ، الدفاٌات ، المجففات ، الشفاطات

 الغٌار لطع وكذا ، المٌاة تنمٌة فالتر ، فرٌزر والدٌب أنواعها بجمٌع والثالجات أنواعها بجمٌع التكٌٌف أجهزة,  أنواعها

 . الفوم وصناعة ، الكولمان - لها الالزمة

 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، والطباعة والكرتون الورق وانتاج لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -2

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335

 جمٌع النتاج مصنع وتشغٌل إلامة -1  مساهمة شركة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  35

 ، الشفاطات ، المراوح ، البوتاجازات ، الخالطات ، المكاوي ، األطباق غساالت,  المالبس غساالت)  المنزلٌة األجهزة

 أجهزة,  أنواعها بمختلف والكاسٌت والفٌدٌو والرادٌو أنواعها بكافة التلٌفزٌون أجهزة ، السخانات ، الدفاٌات ، المجففات

 - لها الالزمة الغٌار لطع وكذا ، المٌاة تنمٌة فالتر ، فرٌزر والدٌب أنواعها بجمٌع والثالجات أنواعها بجمٌع التكٌٌف

 . الفوم وصناعة ، الكولمان

 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، والطباعة والكرتون الورق وانتاج لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -2

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335

 ومستلزماتها والتغلٌف التعبئة ومواد  بسٌطة توصٌة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  36

 . والعبوات الورلٌة التحوٌل وصناعة ، المختلفة بؤنواعها

 . المكتبٌة المهمات االجهزة وتجمٌع تصنٌع -3

 . العرض شاشات وتصنٌع وملحماتها االلٌة الحاسبات واجهزة الرلمٌة المستندات تصوٌر االت وتجمٌع تصنٌع -4

 . البالستٌكٌة والكروت والورق االحبار وتعبئة تصنٌع -5

 .  انواعها بجمٌع والمنزلٌة والكهربائٌة االلكترونٌة األجهزة تدوٌر أعادة -6

 لٌدها سبك  ، بجمٌع والكهربائٌة المنزلٌة االجهزة تصنٌع فً المستخدمة الكهربائٌة المواتٌر وتجمٌع تصنٌع -7

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم

 بؤنواعها ومستلزماتها والتغلٌف التعبئة ومواد  بسٌطة توصٌة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  37

 . والعبوات الورلٌة التحوٌل وصناعة ، المختلفة

 . المكتبٌة المهمات االجهزة وتجمٌع تصنٌع -3

 . العرض شاشات وتصنٌع وملحماتها االلٌة الحاسبات واجهزة الرلمٌة المستندات تصوٌر االت وتجمٌع تصنٌع -4

 . البالستٌكٌة والكروت والورق االحبار وتعبئة تصنٌع -5

 .  انواعها بجمٌع والمنزلٌة والكهربائٌة االلكترونٌة األجهزة تدوٌر أعادة -6

 لٌدها سبك  ، بجمٌع والكهربائٌة المنزلٌة االجهزة تصنٌع فً المستخدمة الكهربائٌة المواتٌر وتجمٌع تصنٌع -7

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم

 غلٌفوالت التعبئة ومواد  مساهمة شركة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  38

 . والعبوات الورلٌة التحوٌل وصناعة ، المختلفة بؤنواعها ومستلزماتها

 . المكتبٌة المهمات االجهزة وتجمٌع تصنٌع -3

 . العرض شاشات وتصنٌع وملحماتها االلٌة الحاسبات واجهزة الرلمٌة المستندات تصوٌر االت وتجمٌع تصنٌع -4

 . البالستٌكٌة والكروت والورق االحبار وتعبئة تصنٌع -5

 .  انواعها بجمٌع والمنزلٌة والكهربائٌة االلكترونٌة األجهزة تدوٌر أعادة -6

 لٌدها سبك  ، بجمٌع والكهربائٌة المنزلٌة االجهزة تصنٌع فً المستخدمة الكهربائٌة المواتٌر وتجمٌع تصنٌع -7

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم

 بؤنواعها ومستلزماتها والتغلٌف التعبئة ومواد  مساهمة شركة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  39

 . والعبوات الورلٌة التحوٌل وصناعة ، المختلفة

 . المكتبٌة المهمات االجهزة وتجمٌع تصنٌع -3

 . العرض شاشات وتصنٌع وملحماتها االلٌة الحاسبات جهزةوا الرلمٌة المستندات تصوٌر االت وتجمٌع تصنٌع -4

 . البالستٌكٌة والكروت والورق االحبار وتعبئة تصنٌع -5

 .  انواعها بجمٌع والمنزلٌة والكهربائٌة االلكترونٌة األجهزة تدوٌر أعادة -6



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 لٌدها سبك  ، بجمٌع والكهربائٌة المنزلٌة االجهزة تصنٌع فً المستخدمة الكهربائٌة المواتٌر وتجمٌع تصنٌع -7

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم

 .انواعها  بسٌطة توصٌة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  45

 .واالسالن والخوص المواسٌر فٌها بما المنزلٌة باالجهزة الخاصة المعدنٌة االجزاء وتصنٌع تشكٌل -8

 . الٌكتروستاتٌن دهان -9

 . كروم نحاس نٌكال كهربائً طالء  -15

 . البالستٌكٌة االجزاء تصنٌع  -11

 . التصنٌع لعملٌات اللزمة والخامات غٌار ولطع االنتاج وخطوط المعدات استٌراد  -12

 . بالخارج الشركة منتجات تصدٌر  -13

 . المنزلٌة باالجهزة الخاصة اتاالسطمب تصنٌع  -14

 . والمٌكروٌٌف الكهربائً الفرن انتاج -15

,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، فٌما) والفنٌة المالٌة االستشارات تمدٌم  -16

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف

 .انواعها  بسٌطة توصٌة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  41

 .واالسالن والخوص المواسٌر فٌها بما المنزلٌة باالجهزة الخاصة المعدنٌة االجزاء وتصنٌع تشكٌل -8

 . الٌكتروستاتٌن دهان -9

 . كروم نحاس نٌكال كهربائً طالء  -15

 . البالستٌكٌة االجزاء تصنٌع  -11

 . التصنٌع لعملٌات اللزمة والخامات غٌار ولطع االنتاج وخطوط المعدات استٌراد  -12

 . بالخارج الشركة منتجات تصدٌر  -13

 . المنزلٌة باالجهزة الخاصة االسطمبات تصنٌع  -14

 . والمٌكروٌٌف الكهربائً الفرن انتاج -15

,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، فٌما) والفنٌة المالٌة االستشارات تمدٌم  -16

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف

 .انواعها  مساهمة شركة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  42

 .واالسالن والخوص المواسٌر فٌها بما المنزلٌة باالجهزة الخاصة المعدنٌة االجزاء وتصنٌع تشكٌل -8

 . الٌكتروستاتٌن دهان -9

 . كروم نحاس نٌكال كهربائً طالء  -15

 . البالستٌكٌة االجزاء تصنٌع  -11

 . التصنٌع لعملٌات اللزمة والخامات غٌار ولطع االنتاج وخطوط المعدات استٌراد  -12

 . بالخارج الشركة منتجات تصدٌر  -13

 . المنزلٌة باالجهزة الخاصة االسطمبات تصنٌع  -14

 . والمٌكروٌٌف الكهربائً الفرن انتاج -15

,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، فٌما) والفنٌة المالٌة االستشارات تمدٌم  -16

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف

 .انواعها  مساهمة شركة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  43

 .واالسالن والخوص المواسٌر فٌها بما المنزلٌة باالجهزة الخاصة المعدنٌة االجزاء وتصنٌع تشكٌل -8

 . الٌكتروستاتٌن دهان -9

 . كروم نحاس نٌكال كهربائً طالء  -15

 . البالستٌكٌة االجزاء تصنٌع  -11

 . التصنٌع لعملٌات اللزمة والخامات غٌار ولطع االنتاج وخطوط المعدات استٌراد  -12

 . بالخارج الشركة منتجات تصدٌر  -13

 . المنزلٌة باالجهزة الخاصة االسطمبات تصنٌع  -14

 . والمٌكروٌٌف الكهربائً الفرن انتاج -15



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، فٌما) والفنٌة المالٌة االستشارات تمدٌم  -16

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف

 االوراق باسواق ٌتعلك ما  عدا  بسٌطة توصٌة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  44

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

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

 .  الشركة غرض حدود فً(   التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق

 . الكهربائٌه الشواٌه وانتاج تصنٌع -17

 . انواعها بكافه والمنزلٌه الكهربائٌه االجهزه تجاره -18

 . التجارٌة التوكٌالت و والتصدٌر األستٌراد -19

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، تصنٌع -25

 المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما  عدا  بسٌطة توصٌة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  45

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

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

 .  الشركة غرض حدود فً(   التنفٌذٌة والئحته المال رأس

 . الكهربائٌه الشواٌه وانتاج تصنٌع -17

 . انواعها بكافه والمنزلٌه ائٌهالكهرب االجهزه تجاره -18

 . التجارٌة التوكٌالت و والتصدٌر األستٌراد -19

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، تصنٌع -25

 االوراق باسواق ٌتعلك ما  عدا  مساهمة شركة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  46

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

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

 .  الشركة غرض حدود فً(   التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق

 . الكهربائٌه الشواٌه وانتاج تصنٌع -17

 . انواعها بكافه والمنزلٌه الكهربائٌه االجهزه تجاره -18

 . التجارٌة التوكٌالت و والتصدٌر األستٌراد -19

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، تصنٌع -25

 المالٌة االوراق باسواق ٌتعلك ما  عدا  مساهمة شركة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  47

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

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

 .  الشركة غرض حدود فً(   التنفٌذٌة والئحته المال رأس

 . الكهربائٌه الشواٌه وانتاج تصنٌع -17

 . انواعها بكافه والمنزلٌه الكهربائٌه االجهزه تجاره -18

 . التجارٌة التوكٌالت و والتصدٌر األستٌراد -19

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، تصنٌع -25

 انواعها بكل المٌاة غالٌات)  وانتاج  بسٌطة توصٌة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  48

 مبردات  ، الهواء مبردات انواعها، بكل الصحراوٌه التكٌفات ، الٌدوي المضرب ، البٌض مضرب ، اللحوم تمطٌع كبة ،

 (. كهربائٌة مكانس ، فورٌة سخانات ، المهوة ماكٌنة ، لالٌات انواعها، بكل مٌاه

 .البٌع بعد ما وخدمة صٌانة -21

 ، المكاوي ، األطباق غساالت,  المالبس التغسا)  المنزلٌة األجهزة جمٌع النتاج مصنع وتشغٌل إلامة -22

  ، أنواعها بكافة التلٌفزٌون أجهزة ، السخانات ، الدفاٌات ، المجففات ، الشفاطات ، المراوح ، البوتاجازات ، الخالطات

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك

 كبة ، انواعها بكل المٌاة غالٌات)  وانتاج  بسٌطة توصٌة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  49

 مٌاه مبردات  ، الهواء مبردات انواعها، بكل الصحراوٌه التكٌفات ، الٌدوي المضرب ، البٌض مضرب ، اللحوم تمطٌع

 (. كهربائٌة مكانس ، فورٌة سخانات ، المهوة ماكٌنة ، لالٌات انواعها، بكل

 .البٌع بعد ما وخدمة صٌانة -21



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 ، المكاوي ، األطباق غساالت,  المالبس غساالت)  المنزلٌة األجهزة جمٌع النتاج مصنع وتشغٌل إلامة -22

  ، أنواعها بكافة التلٌفزٌون أجهزة ، السخانات ، الدفاٌات ، المجففات ، الشفاطات ، المراوح ، البوتاجازات ، الخالطات

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك

 انواعها بكل المٌاة غالٌات)  وانتاج  مساهمة شركة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  55

 مبردات  ، الهواء مبردات انواعها، بكل الصحراوٌه التكٌفات ، الٌدوي المضرب ، البٌض مضرب ، اللحوم تمطٌع كبة ،

 (. كهربائٌة مكانس ، فورٌة سخانات ، المهوة ماكٌنة ، لالٌات انواعها، بكل مٌاه

 .البٌع بعد ما وخدمة صٌانة -21

 ، المكاوي ، األطباق غساالت,  المالبس غساالت)  المنزلٌة األجهزة جمٌع النتاج مصنع وتشغٌل إلامة -22

  ، أنواعها بكافة التلٌفزٌون أجهزة ، السخانات ، الدفاٌات ، المجففات ، الشفاطات ، المراوح ، البوتاجازات ، الخالطات

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك

 كبة ، انواعها بكل المٌاة غالٌات)  وانتاج  اهمةمس شركة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  51

 مٌاه مبردات  ، الهواء مبردات انواعها، بكل الصحراوٌه التكٌفات ، الٌدوي المضرب ، البٌض مضرب ، اللحوم تمطٌع

 (. كهربائٌة مكانس ، فورٌة سخانات ، المهوة ماكٌنة ، لالٌات انواعها، بكل

 .البٌع بعد ما وخدمة صٌانة -21

 ، المكاوي ، األطباق غساالت,  المالبس غساالت)  المنزلٌة األجهزة جمٌع النتاج مصنع وتشغٌل إلامة -22

  ، أنواعها بكافة التلٌفزٌون أجهزة ، السخانات ، الدفاٌات ، المجففات ، الشفاطات ، المراوح ، البوتاجازات ، الخالطات

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط ٌلتعد تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك

 والكاسٌت والفٌدٌو والرادٌو  بسٌطة توصٌة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  52

 ، الكولمان ، المٌاة تنمٌة فالتر ، فرٌزر والدٌب أنواعها بجمٌع والثالجات أنواعها بجمٌع التكٌٌف أجهزة,  أنواعها بمختلف

 ، اللحوم تمطٌع كبة ، انواعها بكل المٌاة غالٌات ، الكهربائٌة الشواٌة ، والمٌكروٌٌف الكهربائً الفرن ، الفوم وصناعة

 انواعها، بكل مٌاه مبردات  ، الهواء مبردات انواعها، بكل الصحراوٌه التكٌفات ، الٌدوي المضرب ، البٌض مضرب

   برلم لٌدها سبك  ، وكافة ، لها الالزمة الغٌار لطع وكذا(  كهربائٌة مكانس ، فورٌة سخانات ، المهوة ،ماكٌنة لالٌات

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558

 أنواعها بمختلف والكاسٌت والفٌدٌو والرادٌو  بسٌطة توصٌة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  53

 الفوم وصناعة ، الكولمان ، المٌاة تنمٌة فالتر ، فرٌزر والدٌب أنواعها بجمٌع والثالجات أنواعها بجمٌع التكٌٌف أجهزة, 

 ، البٌض مضرب ، اللحوم تمطٌع كبة ، انواعها بكل المٌاة غالٌات ، الكهربائٌة الشواٌة ، والمٌكروٌٌف الكهربائً الفرن ،

 المهوة ،ماكٌنة لالٌات انواعها، بكل مٌاه مبردات  ، الهواء مبردات انواعها، لبك الصحراوٌه التكٌفات ، الٌدوي المضرب

 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، وكافة ، لها الالزمة الغٌار لطع وكذا(  كهربائٌة مكانس ، فورٌة سخانات ،

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335

 والكاسٌت والفٌدٌو والرادٌو  مساهمة شركة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  54

 ، الكولمان ، المٌاة تنمٌة فالتر ، فرٌزر والدٌب أنواعها بجمٌع والثالجات أنواعها بجمٌع التكٌٌف أجهزة,  أنواعها بمختلف

 ، اللحوم تمطٌع كبة ، انواعها بكل المٌاة غالٌات ، الكهربائٌة الشواٌة ، والمٌكروٌٌف الكهربائً الفرن ، الفوم وصناعة

 انواعها، بكل مٌاه مبردات  ، الهواء مبردات انواعها، بكل الصحراوٌه التكٌفات ، الٌدوي المضرب ، البٌض مضرب

   برلم لٌدها سبك  ، وكافة ، لها الالزمة الغٌار لطع وكذا(  كهربائٌة مكانس ، فورٌة سخانات ، المهوة ،ماكٌنة لالٌات

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335 تارٌخ وفً 3558

 أنواعها بمختلف والكاسٌت والفٌدٌو والرادٌو  مساهمة شركة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  55

 الفوم وصناعة ، الكولمان ، المٌاة تنمٌة فالتر ، فرٌزر والدٌب أنواعها بجمٌع والثالجات أنواعها بجمٌع التكٌٌف أجهزة, 

 ، البٌض مضرب ، اللحوم تمطٌع كبة ، انواعها بكل المٌاة غالٌات ، الكهربائٌة الشواٌة ، والمٌكروٌٌف الكهربائً الفرن ،

 المهوة ،ماكٌنة لالٌات انواعها، بكل مٌاه مبردات  ، الهواء مبردات انواعها، بكل الصحراوٌه التكٌفات ، الٌدوي المضرب

 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، وكافة ، لها الالزمة الغٌار لطع وكذا(  كهربائٌة مكانس ، فورٌة سخانات ،

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل تم25215335

 الصناعات لهذه المغذٌة الصناعات  بسٌطة توصٌة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  56

 (. واجزاء مكونات) من

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 شبٌهه" اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز

 او السابمة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد والتً بؤعمال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام" طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 من الصناعات لهذه المغذٌة الصناعات  بسٌطة توصٌة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  57

 (. واجزاء مكونات)

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 شبٌهه" اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز

 او السابمة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد والتً بؤعمال

 تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام" طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 بسٌطة توصٌة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 الصناعات لهذه المغذٌة الصناعات  مساهمة شركة ، وشركاه خلٌل ابراهٌم منٌر المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش -  58

 (. واجزاء مكونات) من

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 شبٌهه" اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز

 او السابمة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد والتً بؤعمال

 تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام" طبما وذلن بها تلحمها او هاتشترٌ

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

 من الصناعات لهذه المغذٌة الصناعات  مساهمة شركة ،( م5م5ش المنزلٌة لالجهزة الٌكترٌن فرٌش شركة) -  59

 (. واجزاء مكونات)

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 شبٌهه" اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز

 او السابمة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك علً تعاونها لد والتً بؤعمال

 تم25215335 تارٌخ وفً 3558   برلم لٌدها سبك  ، التنفٌذٌة والئحته المانون ألحكام" طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 مساهمة شركة:  التؤشٌر وصف,  النشاط تعدٌل

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركاهم و الزٌن سلٌم فادي و مصطفً احمد مصطفً الزراعٌه للنتجات مٌدٌجاردنز/ لشركة المانونً الكٌان تعدٌل -  1

 152651   برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، المٌد ٌمحً بذلن و مصرٌه مساهمه شركة لٌصبح(  بسٌطه توصٌه)  

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً

 شركاهم و الزٌن سلٌم فادي و مصطفً احمد مصطفً الزراعٌه للنتجات مٌدٌجاردنز/ لشركة المانونً الكٌان تعدٌل -  2

 152651   برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، المٌد ٌمحً بذلن و مصرٌه مساهمه شركة لٌصبح(  بسٌطه توصٌه)  

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً

 شركاهم و الزٌن سلٌم فادي و مصطفً احمد مصطفً الزراعٌه للنتجات مٌدٌجاردنز/ لشركة المانونً الكٌان تعدٌل -  3

 152651   برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المٌد ٌمحً بذلن و مصرٌه مساهمه شركة لٌصبح(  بسٌطه توصٌه)  

 استثمار: التؤشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً 152651   برلم لٌدها سبك ، الزراعٌه للمنتجات مٌدٌجاردنز -  1

 مساهمة شركة: التؤشٌر وصف

 152651   برلم لٌدها سبك ، الزٌن سلٌم وفادى مصطفى احمد مصطفى الزراعٌه للمنتجات مٌدٌجاردنز شركه -  2

 مساهمة شركة: التؤشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً

   برلم لٌدها سبك ، وشركاهم الزٌن سلٌم وفادى مصطفى احمد مصطفى الزراعٌه للمنتجات مٌدٌجاردنز شركه -  3

 مساهمة شركة: التؤشٌر وصف,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215311 تارٌخ وفً 152651



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

,   المانونى الكٌان تعدٌل تم25215318 تارٌخ وفً 7492   برلم لٌدها سبك ، وشرٌكٌه الحنفً سعد دمحم سعد -  4

 تضامن شركة: التؤشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 مصر: الى 152775 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  تضامن شركة  25215359:  تارٌخ فى  ،  -  1

 ( شرٌكٌه و الدٌن بدر عبده صالح النبً عبد) للبالستٌن الشرٌف

 مٌدٌجاردنز: الى 152651 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215311:  تارٌخ فى  ،  -  2

 الزراعٌه للمنتجات

 مٌدٌجاردنز: الى 152651 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  مساهمة شركة  25215311:  تارٌخ فى  ،  -  3

 الزراعٌه للمنتجات

 مٌدٌجاردنز: الى 152651 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  تضامن شركة  25215311:  تارٌخ فى  ،  -  4

 الزراعٌه للمنتجات

 TAMKEEN: الى 8626 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  مساهمة شركة  25215315:  تارٌخ فى  ،  -  5

FOR ADVANCED AGRICULTURE المتطورة للزراعه تمكٌن 

 ساسكو: الى 75655 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215317:  تارٌخ فى  ،  -  6

 المكتبٌة و الكتابٌة االدوات وانتاج الورق وطباعه لتحوٌل" الصوفً الدٌن بدر وحٌد دمحم" جروب

 مٌرسن: الى 6849 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  25215317:  تارٌخ فى  ،  -  7

 الحرة للمناطك اٌجٌبت اس اند ال

 شولً دمحم: الى 2675 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  تضامن شركة  25215318:  تارٌخ فى  ،  -  8

 وشرٌكٌه السخن سلٌمان حسٌن

 سعد دمحم سعد: الى 7492 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  بسٌطة توصٌة  25215318:  تارٌخ فى  ،  -  9

 وشرٌكٌه الحنفً

 سعد دمحم سعد: الى 7492 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  تضامن شركة  25215318:  تارٌخ فى  ،  -  15

 وشرٌكٌه الحنفً

 الدماصً: الى 4575 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  مساهمة شركة  25215322:  تارٌخ فى  ،  -  11

 الغذائٌة للصناعات

 شركة: الى 8559 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التؤشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  25215331:  تارٌخ فى  ،  -  12

 R.M.G االستثمار و للتجارة الدولٌة جى ام ار

 من الشركة خروج: الى 9547 برلم الممٌدة الشركة اسم تعدٌلب التؤشٌر تم  مساهمة شركة  25215331:  تارٌخ فى  ،  -  13

 2517 لسنة 7 2 رلم المانون مظلة فى والدخول 1981 لسنة 159 المانون


