
 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 شهر اسٌوط استثمار جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 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 ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  سلٌمان صدٌك عنتر صفوت لصاحبها االخشاب لتصنٌع النجار -  1

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع والشبان والباب الحدٌثه الموبلٌات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 9512 برلم 21211311

 - ساو نزلة - الرئٌسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشاه وعلى السارٌه والمرارات

 ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌة المناطك احدى النشاط ممارسة ومولع

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على راغب ابوخطوه جمال لصاحبها العماري لالستثمار الرحاب -  2

 الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار - 1: 2117 لسنة 72 لانون انشطه عن 9477 برلم 21211311

 لتمدٌم الكافٌترٌات وادارة وتشغٌل الامة - 2: 2117 لسنة 72 لانون خارج انشطه - المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌه والمناطك

 بمانون الوارده لالنشطخ مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع( الكحولٌه عدا فٌما) المختلفه والمشروبات االغذٌه

 ، لسنة 72 رلم االستثمار مانونب الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشاه التزام عدم حالة وفى االستثمار

 الصناعات بمجمع( ج) نموذج( 21) رلم عنبر بجوار( 3) رلم وكافٌترٌا( / أ) نموذج( 7) رلم عنبر بجوار(1) رلم كافٌترٌا:  بجهة

 بمدٌنة الصغٌره

 فى لٌد ، 111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  على راغب ابوخطوه جمال لصاحبها العماري لالستثمار الرحاب -  3

 تتعهد المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2117 عن 9477 برلم 21211311

 لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطه بممارسة المنشاه

 الالزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشاه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع عامٌن الٌتجاوز زمنى

( ج) نموذج( 21) رلم عنبر بجوار( 3) رلم وكافٌترٌا( / أ) نموذج( 7) رلم عنبر بجوار(1) رلم كافٌترٌا:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 بمدٌنة الصغٌره الصناعات بمجمع

 لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران عبدالبارى فؤاد مصطفى لصاحبها والتصدٌر الحٌوانى لالنتاج الفؤاد -  4

 سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -1:  2117لسنة 72رلم االستثمار لانون داخل من انشطة*  عن 9518 برلم 21211323 فى

 السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -2. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو لسالالتا إلنتاج ذلن كان

 الحاصالت تصدٌر -3: 2117لسنة 72رلم االستثمار لانون خارج من انشطة. * اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو

 ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع -( المصدرٌن سجل بشأن 1975لسنة 118 رلم المانون باحكام المنشأه تلتزم)  الزراعٌه

 - الٌاس اوالد الرئٌسى المركز:  بجهة ، لالنشطة مستمل مالى

 لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عمران عبدالبارى فؤاد مصطفى لصاحبها والتصدٌر الحٌوانى لالنتاج الفؤاد -  5

 التزام عدم حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص عن 9518 برلم 21211323 فى

 تتعهد.  التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشاه

 لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة المنشأه

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  عامٌن الٌتجاوز زمنى

 - الٌاس اوالد ٌسىالرئ المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الظاهر عبد الرحمن عبد احمد لصاحبها والتصدٌر واالستٌراد االراضى الستصالح المؤمن -  6

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 9518 برلم 21211316 فى لٌد ، 5111110111

 المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2117

 النشاط ممارسة ومولع اسٌوط - اول اسٌوط - البٌسرى 43 ش:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الظاهر عبد الرحمن عبد احمد لصاحبها والتصدٌر واالستٌراد االراضى الستصالح المؤمن -  7

 استصالح-1: 2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة عن 9518 برلم 21211316 فى لٌد ، 5111110111

 أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون

-2.   2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك

 اسٌوط - اول اسٌوط - البٌسرى 43 ش:  بجهة ، والتصدٌر االستٌراد-:2117 لسنة 72رلم االستثمار لانون خارج من انشطة

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم ءسٌنا جزٌره شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد الظاهر عبد الرحمن عبد احمد لصاحبها والتصدٌر واالستٌراد االراضى الستصالح المؤمن -  8

 سجل شان فى 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم) عن 9518 برلم 21211316 فى لٌد ، 5111110111

 بافراد االلتزام مع(  المصدرٌن سجل بشان 1975 لسنة 118 رلم المانون وباحكام2118 لسنة 7 رلم بالمانون والمعدل المستوردٌن

 التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات

 والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال 2117 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا

 انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع اسٌوط - اول اسٌوط - البٌسرى 43 ش:  بجهة ، بممارسة الشركة تتعهد -. المانون بذات الوارده

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة

 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماهر دمحم مصطفى دمحم لصاحبها شبابٌن كٌتشنتال -  9

 لانون خارج انشطة -.  انواعه بجمٌع االلومٌتال وتركٌب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -1:  72 لمانون خاضعه انشطة - عن 9481

 المنصوص لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  انواعه بجمٌع االلومٌتال ٌبوترك تورٌد -2:  72

 بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأه التزام عدم حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها

 المركز:  بجهة ، االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع ال و التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز

 الصناعٌة المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - 9 شارع - الحمولٌٌن تمسٌم الثانى النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى

 - ع.م.ج فى المعتمده

 برلم 21211311 فى لٌد ، 1111110111  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ماهر دمحم مصطفى دمحم لصاحبها شبابٌن كٌتشنتال -  11

 بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة المنشأه تتعهد.  المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات عن 9481

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72رلم االستثمار

 النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول المنشأه وعلى السارٌه

 - ع.م.ج فى المعتمده ةالصناعٌ المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - 9 شارع - الحمولٌٌن تمسٌم الثانى

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم  ،  شركة   شرٌكٌها و جنٌدى ابراهٌم مصطفى عبدالسالم مٌاده شركة -  1

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا

 .     نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه

 التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم عن ، 9478 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا

 - ابوهرٌرة لرٌة الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه

 استصالح -1:  االستثمار لانون داخل من انشطة*   ،  شركة   شرٌكٌها و جنٌدى ابراهٌم مصطفى عبدالسالم مٌاده شركة -  2

 تكون أن وٌشترط لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك وتجهٌزها أحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع

 عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم نوأ, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً

 تربٌة -2.  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك

 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع

 أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصالح -1:  االستثمار لانون داخل من انشطة*  عن ، 9478 برلم 21211311
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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

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن وٌشترط لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك وتجهٌزها أحداهما

 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع

 إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2.  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351

 - ابوهرٌرة لرٌة الرئٌسى المركز:  بجهة ، أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت

 سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -3. اللحوم  ،  شركة   شرٌكٌها و جنٌدى ابراهٌم مصطفى عبدالسالم مٌاده شركة -  3

 تربٌة -5.  سماناأل صٌد وكذا السمكٌة المزارع إلامة -4. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان

 وتشغٌل الامة -8.  الطبٌعٌه المٌاه لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة -7.  الغذائٌه المواد وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -6.  الخٌول

 لانون خارج من انشطة. *  تجمٌدها او وتبرٌدها الغذائٌه والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌه الحاصالت بحفظ الخاصه الثالجات

 تربٌة -3. اللحوم عن ، 9478 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   العمومٌه التورٌدات -9:  االستثمار

 المزارع إلامة -4. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع

 مصنع وتشغٌل الامة -7.  الغذائٌه المواد وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -6.  الخٌول تربٌة -5.  األسمان صٌد وكذا السمكٌة

 الغذائٌه والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌه الحاصالت بحفظ الخاصه الثالجات وتشغٌل الامة -8.  الطبٌعٌه المٌاه لتعبئة

 - ابوهرٌرة لرٌة الرئٌسى المركز:  بجهة ، العمومٌه التورٌدات -9:  االستثمار لانون خارج من انشطة. *  تجمٌدها او وتبرٌدها

 المنتجات تسوٌك -11.  العامه المماوالت -11.   ،  شركة   شرٌكٌها و جنٌدى ابراهٌم مصطفى عبدالسالم مٌاده شركة -  4

 التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون لٌهاع المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد.  الرزاعٌه

 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم.  العامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما

 بمانون علٌها المنصوص لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72

 ، 9478 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار

 علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد.  الرزاعٌه المنتجات تسوٌك -11.  العامه المماوالت -11.  عن

 لانون خارج االنشطة تمتع عدم.  العامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون

 مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار

 المركز:  بجهة ، حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص لالنشطة ستملم مالى ومركز

 - ابوهرٌرة لرٌة الرئٌسى

 الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع  ،  شركة   وشركاه على رضوان احمد اٌمن شركة -  5

 .نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع عن ، 9491 برلم 21211314 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  

-موط-الجناٌن حى-112عماره-االول الدور(1)شمه:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة امولع

 األراضً واستزراع استصالح-1:  االستثمار لانون داخل من أنشطة*    ،  شركة   وشركاه على رضوان احمد اٌمن شركة -  6

 مخصصة األراضً تكون أن وٌشترط لالستزراع لابلة تجعلها التً ةاألساسٌ بالمرافك وتجهٌزها أحداهما أو والصحراوٌة البور

 لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما. الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض

 الدواجن أنواع جمٌع تربٌة-2.  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس

 9491 برلم 21211314 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور

 بالمرافك وتجهٌزها أحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصالح-1:  االستثمار لانون داخل من أنشطة*  عن ،

 طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن وٌشترط لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة

 بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما. الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري

 أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة-2.  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس

 شبه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة امولع-موط-الجناٌن حى-112عماره-االول الدور(1)شمه:  بجهة ، إنتاج

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-3.  اللحوم أو التسمٌن أو البٌض  ،  شركة   وشركاه على رضوان احمد اٌمن شركة -  7

 وتشغٌل إلامة-6.الخٌول تربٌة-5.األسمان صٌد وكذا السمكٌة المزارع إلامة-4. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن

 لانون خارج من أنشطة.. ** الطبٌعٌة المٌاه لتعبئة مصنع وتشغٌل إلامة-7الزراعٌة والمحاصٌل الغذائٌة المواد لتعبئة مصنع



 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

 الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد.  الزراعٌة المنتجات تسوٌك -11.  عامة المماوالت-9. عمومٌة التورٌدات-8:  االستثمار

 التسمٌن أو البٌض عن ، 9491 برلم 21211314 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 المزارع إلامة-4. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-3.  اللحوم أو

 وتشغٌل إلامة-7الزراعٌة والمحاصٌل الغذائٌة المواد لتعبئة مصنع وتشغٌل إلامة-6.الخٌول تربٌة-5.األسمان صٌد وكذا السمكٌة

 تسوٌك -11.  عامة المماوالت-9. عمومٌة التورٌدات-8:  االستثمار لانون خارج من أنشطة.. ** الطبٌعٌة المٌاه لتعبئة مصنع

-االول الدور(1)شمه:  بجهة ، بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد.  الزراعٌة المنتجات

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة امولع-موط-الجناٌن حى-112عماره

 ال زمنً لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار  ،  شركة   وشركاه على رضوان احمد اٌمن شركة -  8

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون ارجخ األنشطة تمتع عدم العامٌن ٌتجاوز

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص لألنشطة مستمل مالً ومركز مستملة حسابات بأفراد االلتزام مع التنفٌذٌة والئحته

 االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً التنفٌذٌة والئحته 2117

 رلم االستثمار عن ، 9491 برلم 21211314 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس.   التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم

 بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم العامٌن ٌتجاوز ال زمنً لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72

 مستمل مالً ومركز مستملة حسابات بأفراد االلتزام مع التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز

 ٌسمط الشرط بهذا كةالشر التزام عدم حالة وفً التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص لألنشطة

-االول الدور(1)شمه:  بجهة ،. التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة امولع-موط-الجناٌن حى-112عماره

 ودراسات والتكنولوجٌه وااللتصادٌه الهندسٌه الدراسات اعداد - 1  ،  شركة   والتدرٌب الهندسٌه لالستشارات الهندسه دار -  9

 الهندسٌه المشروعات من وغٌرها اللحام باعمال المتعلمه الهندسٌه االعمال وتنفٌذ االستشارات وتمدٌم للمشروعات الالزمه الجدوى

 واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمه والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات عدا فٌما ) المختلفه الصناعٌه

 لانون من 27 الماده فى علٌها المنصوص االوراق مجال فى العامله الشركات النشطة المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا

 الدراسات اعداد - 1 عن ، 9498 برلم 21211319 فى ،لٌدت 2111110111   مالها أس،ر   التنفٌذٌه والئحته المال سوق

 المتعلمه الهندسٌه االعمال وتنفٌذ االستشارات وتمدٌم للمشروعات الالزمه الجدوى ودراسات والتكنولوجٌه وااللتصادٌه الهندسٌه

 والدراسات واالستشارات المانونٌه االستشارات عدا ٌماف)  المختلفه الصناعٌه الهندسٌه المشروعات من وغٌرها اللحام باعمال

 فى العامله الشركات النشطة المالٌه االوراق عن المالٌه االستشارات وكذا واالستحواذ المال راس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمه

 هللا اسماء مٌدان-فٌصل الملن ش:  بجهة ، التنفٌذٌه والئحته المال سوق لانون من 27 الماده فى علٌها المنصوص االوراق مجال

 جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع العٌون لحراحات النور مركز اعلى الرابع الدور-الحسنى

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء

 الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم  ،  شركة   وشرٌكه دمحم عبدالوهاب خلف دمحم -  11

 الشركة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون

 .     نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول

 التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم عن ، 9479 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا

 انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع:  بجهة ،.  نشاطها شرةلمبا الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه

 الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه

 المعتمده

 البور األراضً واستزراع استصالح -1:  االستثمار لانون داخل من انشطة*   ،  شركة   وشرٌكه دمحم عبدالوهاب خلف دمحم -  11

 ألغراض مخصصة األراضً تكون أن وٌشترط لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك وتجهٌزها أحداهما أو والصحراوٌة

 رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح

 سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2.  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء

*  عن ، 9479 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان

 األساسٌة بالمرافك وتجهٌزها أحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصالح -1:  االستثمار لانون داخل من انشطة



 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

 الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن وٌشترط لالستزراع لابلة تجعلها التً

 رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار هاب الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة

 بجهة ، أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2.  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة

 النشاط ممارسة ومولع مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع: 

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى

 السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -3. اللحوم  ،  شركة   وشرٌكه دمحم عبدالوهاب خلف دمحم -  12

 الامة -6.  الخٌول تربٌة -5.  األسمان صٌد وكذا السمكٌة المزارع إلامة -4. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو

 الخاصه الثالجات وتشغٌل الامة -8.  الطبٌعٌه المٌاه لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة -7.  الغذائٌه المواد وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل

 -9:  االستثمار لانون خارج من انشطة. *  تجمٌدها او وتبرٌدها الغذائٌه والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌه الحاصالت بحفظ

 أنواع جمٌع تربٌة -3. اللحوم عن ، 9479 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   العمومٌه التورٌدات

 وكذا السمكٌة المزارع إلامة -4. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن

 المٌاه لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة -7.  الغذائٌه المواد وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -6.  الخٌول تربٌة -5.  األسمان صٌد

 تجمٌدها او وتبرٌدها الغذائٌه والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌه الحاصالت بحفظ الخاصه الثالجات وتشغٌل الامة -8.  الطبٌعٌه

 عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع:  بجهة ، العمومٌه التورٌدات -9:  االستثمار لانون خارج من انشطة. * 

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

 الشركة تتعهد.  الرزاعٌه المنتجات تسوٌك -11.  العامه المماوالت -11.   ،  شركة   وشرٌكه دمحم عبدالوهاب خلف دمحم -  13

 ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة

 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون ارجخ االنشطة تمتع عدم.  العامٌن ٌتجاوز

 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  التنفٌذٌه والئحته

 المماوالت -11.  عن ، 9479 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة

 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد.  الرزاعٌه المنتجات تسوٌك -11.  العامه

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم.  العامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72

 مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز

 جمٌع النشاط مارسةم مولع:  بجهة ، حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص لالنشطة

 المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء

 المعتمده الصناعٌه

 وتشغٌل الامة - 2 بانواعه السناكس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - 1   ،  شركة   وشرٌكها عبدهللا احمد عبدالرؤف امٌره -  14

 سجل بشان 1982 لسنة 121 - 121 المانونٌن باحكام الشركه التزام مع التجارٌه التوكٌالت - 3 الغذائٌه المواد لتعبئة مصنع

 االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن

 مع 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفى

 وتشغٌل الامة - 1 عن ، 9484 برلم 21211312 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   لانون خارج االنشطه تمتع عدم

 باحكام الشركه التزام مع التجارٌه التوكٌالت - 3 الغذائٌه المواد لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة - 2 بانواعه السناكس لتصنٌع مصنع

 مستمله حسابات بافراد االلتزام مع التجارٌه الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل بشان 1982 لسنة 121 - 121 المانونٌن

 بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم الةح وفى االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز

 مولع-البحرى العمال منشاة:  بجهة ، لانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز

 الصناعٌه االنشطه ممارسة ومولع مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما ع م ج انحاء جمٌع النشاط ممارسة

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى

 الشركه تتعهد المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار  ،  شركة   وشرٌكها عبدهللا احمد عبدالرؤف امٌره -  15

 زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطه بممارسة

 الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار عن ، 9484 برلم 21211312 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  عامٌن الٌتجاوز

 والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطه بممارسة الشركه تتعهد المانون بذات

 منطمة عدا فٌما ع م ج انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع-البحرى العمال منشاة:  بجهة ، عامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعٌه االنشطه ممارسة ومولع مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه



 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

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول  ،  شركة   وشرٌكٌها دمحم ٌوسف سعاد -  16

-موط:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول عن ، 9517 برلم 21211315 فى ،لٌدت 3111110111

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع

 - 1:التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطه  ،  شركة   وشرٌكٌها دمحم ٌوسف سعاد -  17

 وٌشترط لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك وتجهٌزها احداهما او والصحراوٌه البور االراضى واستزراع استصالح

 عدا فٌما الغمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان

 تربٌة - 2 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار وماورد 2117 لسنة 315 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك

 عن ، 9517 برلم 21211315 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع

 او والصحراوٌه البور االراضى واستزراع استصالح - 1:التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطه

 االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون نا وٌشترط لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك وتجهٌزها احداهما

 315 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع

 النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة - 2 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار وماورد 2117 لسنة

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع-موط:  بجهة ،

 انواع جمٌع تربٌة - 3 اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت  ،  شركة   وشرٌكٌها دمحم ٌوسف سعاد -  18

 المٌاه تحلٌه محطات وصٌانه وتشغٌل واداره الامة - 4 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات

 من انشطه - الشان هذا فى الممرره والعلمٌه الفنٌه للمعاٌٌر وفما وتدوٌرها ومعالجتها نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرها

 ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع الثمٌله المعدات تاجٌر - 5:  التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج

 انتاج او التفرٌخ او السالالت عن ، 9517 برلم 21211315 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   لالنشطه مستمل مالى

 - 4 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن انك سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة - 3 اللحوم او التسمٌن او البٌض

 للمعاٌٌر وفما وتدوٌرها ومعالجتها نملها وخطوط توزٌعها وشبكات وتكرٌرها المٌاه تحلٌه محطات وصٌانه وتشغٌل واداره الامة

 تاجٌر - 5:  التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من انشطه - الشان هذا فى الممرره والعلمٌه الفنٌه

 انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع-موط:  بجهة ، لالنشطه مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع الثمٌله المعدات

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌه

 تندمج أن لها ٌجوز كما الخارج، فً أو مصر فً غرضها  ،  شركة   م.م.ذ.ش الزراعٌه والتنمٌة الشمسٌه للطالة نما شركة -  19

 عن ، 9483 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها

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

 ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌة المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - الشرلى الدائرى الرئٌسى

 استصالح-1-: االستثمار لانون داخل من أنشطة**    ،  شركة   م.م.ذ.ش الزراعٌه والتنمٌة الشمسٌه للطالة نما شركة -  21

 تكون أن وٌشترط لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك وتجهٌزها أحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع

 عدا فٌما. الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضً

 إنشاء-2.  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك

 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   االستثمار-3.المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة

 أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصالح-1-: االستثمار لانون داخل من أنشطة**  عن ، 9483 برلم 21211311

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن وٌشترط لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك وتجهٌزها أحداهما

 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما. الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع،

 الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء-2.  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351

 احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - الشرلى الدائرى الرئٌسى المركز:  بجهة ، االستثمار-3.المعلومات تكنولوجٌا نمل ومراكز

 ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌة المناطك

 والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري  ،  شركة   م.م.ذ.ش الزراعٌه والتنمٌة الشمسٌه للطالة نما شركة -  21

 وتشغٌل إلامة-5. الحدٌثة الري وآالت ومعدات وأدوات نظم لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة-4.  المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة

 داخل الحدٌثة بالطرق الزراعة-6 -: االستثمار لانون خارج من أنشطة.  ** الشمسٌة الطالة من الكهرباء تولٌد محطات وصٌانة

 سكٌب والالند والشتالت المستحدثة المصاطب وعلى والرشاشات بالتنمٌط الحدٌث الري طرق على باالعتماد الزراعٌة الصوبات

 9483 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   الطالة أنظمة وصٌانة وتركٌب تورٌد-7 .الزراعٌة والصوبات



 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

 مصنع وتشغٌل إلامة-4.  المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري عن ،

 أنشطة.  ** الشمسٌة الطالة من الكهرباء تولٌد محطات وصٌانة وتشغٌل إلامة-5. الحدٌثة الري وآالت ومعدات وأدوات نظم لتصنٌع

 بالتنمٌط الحدٌث الري طرق على باالعتماد الزراعٌة الصوبات داخل الحدٌثة بالطرق الزراعة-6 -: االستثمار لانون خارج من

 ، الطالة أنظمة وصٌانة وتركٌب تورٌد-7. الزراعٌة والصوبات سكٌب والالند والشتالت المستحدثة المصاطب وعلى والرشاشات

 ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌة المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - الشرلى الدائرى الرئٌسى المركز:  بجهة

 الخالٌا مونظ البدٌلة الطالة وأنظمة والمتجددة الشمسٌة  ،  شركة   م.م.ذ.ش الزراعٌه والتنمٌة الشمسٌه للطالة نما شركة -  22

 النشاط بممارسة الشركة تتعهد. العامة التورٌدات-9. الشمسٌة الطالة بنظم تعمل والتً الكهرباء تولٌد محطات صٌانة-8. الشمسٌة

  العامٌن ٌتجاوز ال زمنً لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد

 مع التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الشمسٌة عن ، 9483 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   مالً ومركز مستملة حسابات بأفراد االلتزام

-9. الشمسٌة الطالة بنظم تعمل والتً الكهرباء تولٌد محطات صٌانة-8. الشمسٌة الخالٌا ونظم البدٌلة الطالة وأنظمة والمتجددة

 والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد. العامة التورٌدات

  العامٌن ٌتجاوز ال زمنً لجدول وفما التنفٌذٌة

 مع التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - الشرلى الدائرى الرئٌسى المركز:  بجهة ، مالً ومركز مستملة حسابات بأفراد االلتزام

 ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌة المناطك

 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص لألنشطة مستمل  ،  شركة   م.م.ذ.ش الزراعٌه والتنمٌة الشمسٌه للطالة نما شركة -  23

 بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72

 استصدار وبشرط السارٌة، والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن. التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار

 أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز. األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 مستمل عن ، 9483 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة

 ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفً التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص لألنشطة

 بأحكام اإلخالل دون وذلن. التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها

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

 الرئٌسى المركز:  بجهة ، تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه

 ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌة المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - الشرلى الدائرى

 االستثمار -1:  2117لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة**   ،  شركة   وشرٌكه للٌن دمحم زكى دمحم دمحم الشحات -  24

 األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -2.  المدٌم الوادى خارج والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العمارى

 ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً

 رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح

 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء

 الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار -1:  2117لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة**  عن ، 9482

 استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -2.  المدٌم الوادى خارج والمناطك

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

 ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق

 - ابوالهول لرٌة:  بجهة ، الجمهورٌة رئٌس بمرار

 االستثمار لانون خارج من انشطة. *  2118 لسنة 356 رلم  ،  شركة   وشرٌكه للٌن دمحم زكى دمحم دمحم الشحات -  25

 لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  العمومٌه التورٌدات -4.  العامه المماوالت -3 -:2117لسنة72رلم

 فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص

 االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع

 356 رلم عن ، 9482 برلم 21211311 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات

 االلتزام مع.  العمومٌه التورٌدات -4.  العامه المماوالت -3 -:2117لسنة72رلم االستثمار لانون خارج من انشطة. *  2118 لسنة



 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

 وفى التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد

 والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا تعالتم فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 - ابوالهول لرٌة:  بجهة ، المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال التنفٌذٌه

 علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد.   ،  شركة   وشرٌكه للٌن دمحم زكى دمحم دمحم الشحات -  26

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون

 ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه والمرارات

 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد.  عن ، 9482 برلم 21211311 فى

 وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة

 - ابوالهول لرٌة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول ةالشرك

 مع.  البالستٌن من المنزلٌه االدوات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكٌه دمحم مختار ٌوسف عبدالباسط شركة -  27

 ،رأس.    نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

.  البالستٌن من المنزلٌه االدوات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 9493 برلم 21211317 فى ،لٌدت 3111110111   مالها

 ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌه المناطك احدى النشاط ممارسة ومولع - ابوكرٌم عرب:  بجهة

 وتعبئة وخلط وسائلة بودرة مركبة اسمدة وتعبئة لخلط مصنع وتشغٌل الامة -1  ،  شركة   وشرٌكٌه على عطا احمد شركة -  28

 -3. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2. سائلة بودرة مخلبٌة اسمدة

 ومنظمات الزراعٌة والمخصبات الحشائش ومبٌدات العامة والصحة الزراعٌة االفات لمبٌدات واالتجار والتوزٌع الغٌر لدى التصنٌع

 المنظفات وكذلن والبتموس التربة ومحسنات والكمبوست والبذور اعٌةالزر والتماوي والسائلة البودرة االمنٌة واالحماض النمو

 وتشغٌل الامة -1 عن ، 9485 برلم 21211312 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   والصناعٌة العضوٌة والمركبات

 كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2. سائلة بودرة مخلبٌة اسمدة وتعبئة وخلط وسائلة بودرة مركبة اسمدة وتعبئة لخلط مصنع

 والصحة الزراعٌة االفات لمبٌدات واالتجار والتوزٌع الغٌر لدى التصنٌع -3. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن

 والبذور الزراعٌة والتماوي والسائلة البودرة االمنٌة واالحماض النمو ومنظمات الزراعٌة والمخصبات الحشائش ومبٌدات العامة

 الشركة الدارة الرئٌسى المركز:  بجهة ، والصناعٌة العضوٌة والمركبات المنظفات وكذلن والبتموس التربة ومحسنات والكمبوست

 نموذج 6 عنبر 115 ، 95 ارلام وحدات - سلٌم ساحل الصغٌرة الصناعات مجمع الصناعى النشاط ممارسة ومولع المانونى ومحلها

 .الهٌئةمسبما موافمة فٌلزم جزٌرةسٌناء شبه منطمة ماعدا لها فروع انشاء وٌجوز - أ

 التصدٌر -4. الزراعٌة واالالت والعدد والمزارع الزراعً االنتاج ومستلزمات  ،  شركة   وشرٌكٌه على عطا احمد شركة -  29

 سجل شأن فى 1982 لسنة 121 رلم نوالمانو 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة وتلتزم التجارٌة والتوكٌالت

 أحكام مراعاة مع*  حدة على نشاط لكل مستملة حسابات بإفراد الشركة التزام مع.  التجارٌة الوكالة اعمال وتنظٌم المستوردٌن

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

 -4. الزراعٌة واالالت والعدد والمزارع الزراعً االنتاج ومستلزمات عن ، 9485 برلم 21211312 فى ،لٌدت 3111110111

 سجل شأن فى 1982 لسنة 121 رلم والمانون 1982 لسنة 121 رلم المانون باحكام الشركة وتلتزم التجارٌة والتوكٌالت التصدٌر

 أحكام مراعاة مع*  حدة على نشاط لكل مستملة حسابات بإفراد الشركة التزام مع.  التجارٌة الوكالة اعمال وتنظٌم المستوردٌن

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

 95 ارلام وحدات - سلٌم ساحل الصغٌرة الصناعات مجمع صناعىال النشاط ممارسة ومولع المانونى ومحلها الشركة الدارة الرئٌسى

 .الهٌئةمسبما موافمة فٌلزم جزٌرةسٌناء شبه منطمة ماعدا لها فروع انشاء وٌجوز - أ نموذج 6 عنبر 115 ،

 وتجهٌزها احداهما او والصحراوٌه البور االراضى واستزراع استصالح - 1  ،  شركة   وشركاه جاد هللا خلف دمحم محمود -  31

 وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان وٌشترط لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك

 لسنة351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم

 ذلن كان سواء والطٌور والدواجن الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة - 2 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار وماورد2117

 9495 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   او التفرٌخ او اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج

 لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك وتجهٌزها احداهما او والصحراوٌه البور االراضى واستزراع استصالح - 1 عن ،

 بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان وٌشترط

 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار وماورد2117 لسنة351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر



 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

 او اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور والدواجن الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة - 2 2118

 الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع1رلم التمسٌم:  بجهة ، او التفرٌخ

 مسبما

 وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع البٌض انتاج  ،  شركة   وشركاه جاد هللا خلف دمحم محمود -  31

 9495 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه

 الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن ماحكا مراعاة مع البٌض انتاج عن ،

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع1رلم التمسٌم:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 مسبما الهٌئه

 مصنع وتشغٌل الامة -1:  2117 لسنة 72 لانون انشطة*   ،  شركة   وشرٌكه على بدارى عبدالرحمن عصام شركة -  32

 -2:  2117لسنة 72 االستثمار لانون خارج انشطة. *  التجمٌل ومستحضرات الغذائٌه والمكمالت االعالف اضافات لتصنٌع

 التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  عمومٌه تورٌدات

 عدم مع التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة

 ، 9497 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع

 التجمٌل ومستحضرات الغذائٌه والمكمالت االعالف اضافات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -1:  2117 لسنة 72 لانون انشطة*  عن

 مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  عمومٌه تورٌدات -2:  2117لسنة 72 االستثمار لانون خارج انشطة. * 

 بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الوارده لالنشطة

 المركز:  بجهة ، والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار

 ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌة المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - خاتون ناٌله - بدارى ش 23 الرئٌسى

 الوارده االنشطة بممارسة الشركة تتعهد.  المانون بذات الوارده  ،  شركة   وشرٌكه على بدارى عبدالرحمن عصام شركة -  33

 مع.   عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 الوارده االنشطة بممارسة شركةال تتعهد.  المانون بذات الوارده عن ، 9497 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها

 مع.   عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة

 ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌة المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - خاتون ناٌله - بدارى ش 23 الرئٌسى المركز

 او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع  ،  شركة   وشرٌكها سنوسى دمحم احمد نادٌه -  34

  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع اللحوم

 او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع عن ، 9521 برلم 21211324 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس

 التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع اللحوم او التسمٌن او االلبان

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة مولع - بالط - تنٌده الرئٌسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه

 وتجهٌزها احداهما او والصحراوٌه البور االراضى واستزراع حاستصال -1   ،  شركة   وشرٌكها سنوسى دمحم احمد نادٌه -  35

 وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان وٌشترط لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك

 2117 لسنة 315 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم

 او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة - 2 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار وماورد

 عن ، 9521 برلم 21211324 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   تربٌة - 3 اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ

 لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك وتجهٌزها احداهما او والصحراوٌه البور االراضى واستزراع استصالح -1

 بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان وٌشترط

 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار وماورد 2117 لسنة 315 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر

 - 3 اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة - 2 2118

 المعتمده الصناعٌه المناطك ىاحد الصناعى النشاط ممارسة مولع - بالط - تنٌده الرئٌسى المركز:  بجهة ، تربٌة

 باحكام االخالل دون وذلن وحلوٌات ومكسرات محمصات وتوزٌع وبٌع تجارة  ،  شركة   والحلوٌات للمكسرات تمار -  36

 باى تشترن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن



 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

 فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن وحلوٌات ومكسرات محمصات وتوزٌع وبٌع تجارة عن ، 9523 برلم 21211325

 مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات

 لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات

 ومولع النمٌس ش من المتفرع النصر ش(2)رلم عمار:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع فى النشاط ممارسة

 -1:  2117لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة**   ،  شركة   وشرٌكٌه دروٌش ابراهٌم معوض لدرى شركة -  37

 بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -2.  المدٌم الوادى خارج والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار

 مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة

 لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض

 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   مهورٌةالج رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس

 العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار -1:  2117لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة**  عن ، 9481 برلم

 استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -2.  المدٌم الوادى خارج والمناطك الجدٌده

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

 ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق

 - الكفاح لرٌة - الرئٌسى المركز:  بجهة ، الجمهورٌة رئٌس بمرار

 االستثمار لانون خارج من انشطة. *  2118 لسنة 356 رلم  ،  شركة   وشرٌكٌه دروٌش ابراهٌم معوض لدرى شركة -  38

 لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  العمومٌه التورٌدات -4.  العامه المماوالت -3 -:2117لسنة72رلم

 فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص

 االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع

 356 رلم عن ، 9481 برلم 21211311 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات

 االلتزام مع.  العمومٌه التورٌدات -4.  العامه المماوالت -3 -:2117لسنة72رلم االستثمار لانون خارج من انشطة. *  2118 لسنة

 وفى التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد

 والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 لرٌة - الرئٌسى المركز:  بجهة ، المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال التنفٌذٌه

 - الكفاح

 المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد.   ،  شركة   وشرٌكٌه دروٌش ابراهٌم معوض لدرى شركة -  39

 الموانٌن احكام مراعاة مع.  عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها

 5111110111   مالها ،رأس.   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح

 االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد.  عن ، 9481 برلم 21211311 فى ،لٌدت

 السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم

 - الكفاح لرٌة - الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة -(1:  2117لسنة 72 لانون انشطة*   ،  شركة   وشرٌكه حسن لطب حسٌن احمد شركة -  41

 بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح - أ:  ومنها الصحراوٌه او البور االراضى واستزراع استصالح -(2.  الغذائٌه المواد وتغلٌف

 مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن فى وٌشترط.  المستصلحة االراضى استزراع - ب.  علالستزرا لابله تجعلها التى االساسٌه

 جمٌع تربٌة -(3.  الغمر بطرٌك الرى ولٌس االستزراع فى الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح الغراض

 ، 9511 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع

 االراضى واستزراع استصالح -(2.  الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة -(1:  2117لسنة 72 لانون انشطة*  عن

 استزراع - ب.  لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح - أ:  ومنها الصحراوٌه او البور

 طرق تستخدم وان ، واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن فى وٌشترط.  المستصلحة االراضى

 األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -(3.  الغمر بطرٌك الرى ولٌس االستزراع فى الحدٌثه الرى

 ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌة المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - الهاللى ش - المدشه برج الرئٌسى زالمرك:  بجهة ،



 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

 كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -(4. اللحوم أو التسمٌن أو  ،  شركة   وشرٌكه حسن لطب حسٌن احمد شركة -  41

( 5:  2117 لسنة 72 االستثمار لانون خارج انشطة. * اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن

 حالة وفى االستثمار بمانون علٌها المنصوص لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  عمومٌه تورٌدات

 تمتع عدم مع 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده لحوافزوا بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم

 التسمٌن أو عن ، 9511 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة

. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -(4. اللحوم أو

 مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  عمومٌه تورٌدات( 5:  2117 لسنة 72 االستثمار لانون خارج انشطة* 

 والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون علٌها المنصوص لالنشطة

 الرئٌسى المركز:  بجهة ، بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده

 ع.م.ج فى المعتمده الصناعٌة المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - الهاللى ش - المدشه برج

 الوارده االنشطة بممارسة الشركة تتعهد.  المانون بذات الوارده والحوافز  ،  شركة   وشرٌكه حسن لطب حسٌن احمد شركة -  42

 مراعاة مع.  عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة72رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 . نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول ةالشرك وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 بممارسة الشركة تتعهد.  المانون بذات الوارده والحوافز عن ، 9511 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة72رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطة

 لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  عامٌن

 المعتمده الصناعٌة المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع - الهاللى ش - المدشه برج الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها

 ع.م.ج فى

 وتجهٌزها احداهما او والصحراوٌه البور االراضى واستزراع استصالح -1   ،  شركة   وشركاه على دمحم عبدالوهاب احمد -  43

 وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان وٌشترط لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك

 2117 لسنة 315 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم

 او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة - 2 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار وماورد

 عن ، 9513 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   تربٌة - 3 اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ

 لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك وتجهٌزها احداهما او والصحراوٌه البور االراضى واستزراع استصالح -1

 بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان وٌشترط

 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار وماورد 2117 لسنة 315 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر

 - 3 اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة - 2 2118

 سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع-التموٌن مدٌرٌة بجوار العدل مٌدان:  بجهة ، تربٌة

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم

 التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع  ،  شركة   وشركاه على دمحم عبدالوهاب احمد -  44

 لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع اللحوم او

 النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع عن ، 9513 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها

 كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت

 فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع-التموٌن مدٌرٌة بجوار العدل مٌدان:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا

 ورلٌة واكٌاس بالستٌكٌة وعبوات اكٌاس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكته نخنوخ هللا عبٌد سامى اٌهاب -  45

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع للبالستٌن الحرارى والتشكٌل

 لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 9519 برلم 21211318 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع للبالستٌن الحرارى والتشكٌل ورلٌة واكٌاس بالستٌكٌة وعبوات اكٌاس

 احدى النشاط ممارسة ومولع -( النٌل) الثورة ش 131:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 شبة منطمة فٌماعدا خارجها مصراو داخل فروع لها ٌنشئ ان الشركة لمدٌر وٌجوز ع.م.ج فى المعتمدة الصناعٌة المناطك

 موافمةالهٌئةمسبما جزٌرةسٌناءفٌلزم



 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

 وتشغٌل الامة -:2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطه  ،  شركة   وشرٌكها غالى عوٌضه صدلى نانسى -  46

 مع العمومٌه التورٌدات -: 2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون خارج من انشطه - والموبٌلٌا الكونتر اخشاب لتصنٌع مصنع

 حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى 72 مانونب الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه والتتمتع 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى

 من انشطه عن ، 9476 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الشركه تتعهد المانون بذات الوارده والحوافز

 لانون خارج من انشطه - والموبٌلٌا الكونتر اخشاب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -:2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل

 الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع العمومٌه التورٌدات -: 2117 لسنة 72 رلم االستثمار

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى 72 بمانون

 الرئٌسى المركز:  بجهة ، الشركه تتعهد المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه والتتمتع 2117

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع النمٌس تمسٌم ش 21

 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة  ،  شركة   وشرٌكها غالى عوٌضه صدلى نانسى -  47

 وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام ةمراعا مع عامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72

 9476 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه

 زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة عن ،

 الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع عامٌن الٌتجاوز

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع النمٌس تمسٌم ش 21 الرئٌسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 االراضى واستزراع استصالح - 1:  االستثمار لانون داخل من انشطه   ،  شركة   وشرٌكه ابوناصر اسماعٌل دمحم عمرو -  48

 االراضى استزراع - ب لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح - أ ومنها والصحراوٌه البور

 الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان الحالتٌن فى وٌشترط المستصلحه

 او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة - 2  الغمر بطرٌك الرى ولٌس

 عن ، 9511 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   هامال ،رأس   الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة - 3 اللحوم او التسمٌن

 االراضى وتجهٌز استصالح - أ ومنها والصحراوٌه البور االراضى واستزراع استصالح - 1:  االستثمار لانون داخل من انشطه

 االراضى تكون نا الحالتٌن فى وٌشترط المستصلحه االراضى استزراع - ب لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك

 انواع جمٌع تربٌة - 2  الغمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه

 الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة - 3 اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن

 الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع موط - البنزٌنه ٌمتمس:  بجهة ،

 مسبما

 اتربٌة - 4 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء  ،  شركة   وشرٌكه ابوناصر اسماعٌل دمحم عمرو -  49

 انشطه -المٌاه لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة - 7 الزراعٌه الحاصالت لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة - 6 السمكٌه المزارع - 5  الخٌول

 بافراد االلتزام مع الزراعٌه المنتجات تسوٌك - 11 عامة المماوالت - 9 عمومٌه التورٌدات - 8:  االستثمار لانون خارج من

 فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون ردهالوا لالنشطه مستمل مالى ومركز مستمله حسابات

 النتاج ذلن كان سواء عن ، 9511 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع

 الحاصالت لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة - 6 السمكٌه المزارع - 5  الخٌول اتربٌة - 4 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت

 عامة المماوالت - 9 عمومٌه التورٌدات - 8:  االستثمار لانون خارج من انشطه -المٌاه لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة - 7 الزراعٌه

 حالة وفى االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع الزراعٌه المنتجات تسوٌك - 11

 النشاط ممارسة مولع موط - البنزٌنه تمسٌم:  بجهة ، الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع

 لانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون  ،  شركة   وشرٌكه ابوناصر عٌلاسما دمحم عمرو -  51

 بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركه تتعهد المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع العامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون عن ، 9511 برلم 21211311

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركه تتعهد المانون بذات الوارده والحوافز



 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

 الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع العامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117

 الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع موط - البنزٌنه تمسٌم:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما

 والمحاجر المناجم وخامات التعدٌنٌه الخامات عن لتنمٌبا - 1   ،  شركة   Tree Gold For Mining للتعدٌن جولد ترى -  51

 محطات وتشغٌل وتركٌب انشاء - 3 انواعها بكافة الكٌماوٌات وبٌع لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة - 2 واستخراجها والذهب والمعادن

 - 7 العمومٌه التورٌدات - 6 العامه المماوالت - 5 الجوده بشهادات الخاصه والتاهٌل التدرٌب اعمال - 4 المٌاه ومعالجة التحلٌه

 الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن التجارٌه الوكاله اعمال تنظٌم بشان 1982 لسنة 121 رلم المانون مراعاة مع التجارٌه التوكٌالت

 - 1 عن ، 9488 برلم 21211313 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس   استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح

 وبٌع لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة - 2 واستخراجها والذهب والمعادن والمحاجر المناجم وخامات التعدٌنٌه الخامات عن التنمٌب

 بشهادات الخاصه والتاهٌل التدرٌب اعمال - 4 المٌاه ومعالجة التحلٌه محطات وتشغٌل وتركٌب انشاء - 3 انواعها بكافة الكٌماوٌات

 تنظٌم بشان 1982 لسنة 121 رلم المانون مراعاة مع التجارٌه التوكٌالت - 7 العمومٌه التورٌدات - 6 العامه التالمماو - 5 الجوده

 الرئٌسى المركز:  بجهة ، استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن التجارٌه الوكاله اعمال

 الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع االرضى الدور 7 رلم منزل السلطان جسر ش من عبدالوارث ش

 المعتمده

 االخالل دون وذلن االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص  ،  شركة   Tree Gold For Mining للتعدٌن جولد ترى -  52

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركه وٌجوز السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام

 تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه

 الالزمه التراخٌص عن ، 9488 برلم 21211313 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس.   المانون الحكام طبما وذلن بها

 من وجه باى تشترن ان للشركه وٌجوز السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن االنشطه هذه لممارسة

 اكم الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه

 جسر ش من عبدالوارث ش الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع االرضى الدور 7 رلم منزل السلطان

 واستزراع استصالح -1... 2117 لسنه 72 لانون داخل من انشطه*  ،  شركة   وشرٌكٌه عبدالمختار دمحم ناجً دمحم -  53

 التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح(  أ: ) فدان ألف عن ٌزٌد ال فٌما أحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً

 ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط. المستصلحة األراضً استزراع(  ب.) لالستزراع لابلة تجعلها

 الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح

   مالها ،رأس   التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة/ 2 

 واستزراع استصالح -1... 2117 لسنه 72 لانون داخل من انشطه* عن ، 9515 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111

 التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح(  أ: ) فدان ألف عن ٌزٌد ال فٌما أحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً

 ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط. المستصلحة األراضً استزراع(  ب.) لالستزراع لابلة تجعلها

 الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح

 المركز:  بجهة ، التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة/ 2 

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج النشاط ممارسه ومولع التموٌن مدٌرٌه بجوار لعدلا ش الرئٌسً

 سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي الصناعٌه االنشطه ممارسه ومولع

 او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة - 3 اللحوم او  ،  شركة   وشرٌكٌه عبدالمختار دمحم ناجً دمحم -  54

 72 الانون داخل من انشطه* الغذائٌه المواد وتغلٌف لتعبئه مصنع وتشغٌل الامه/5 السمكٌه المزارع/4 اللحوم او التسمٌن او االلبان

 وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االتزام مع الزراعٌه المنتجات تسوٌك/6...2117 لسنه

 تتمتع وال 2117 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة

 انواع جمٌع تربٌة - 3 اللحوم او عن ، 9515 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   لانون خارج االنشطة

 وتغلٌف لتعبئه مصنع وتشغٌل الامه/5 السمكٌه المزارع/4 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات

 ومركز مستملة حسابات بافراد االتزام مع الزراعٌه المنتجات تسوٌك/6...2117 لسنه 72 الانون داخل من انشطه* الغذائٌه المواد

 الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى



 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

 التموٌن مدٌرٌه بجوار العدل ش الرئٌسً المركز:  بجهة ، لانون خارج االنشطة تتمتع وال 2117 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون

 احدي الصناعٌه االنشطه ممارسه ومولع مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج النشاط ممارسه ومولع

 سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك

 الشركة تتعهد -. المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار  ،  شركة   وشرٌكٌه عبدالمختار دمحم ناجً دمحم -  55

 ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. عامٌن ٌتجاوز

 بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار عن ، 9515 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس.  نشاطها

 التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. المانون

 كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما

 فٌما ع م ج النشاط ممارسه ومولع التموٌن مدٌرٌه بجوار العدل ش الرئٌسً المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

 عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي الصناعٌه االنشطه ممارسه ومولع مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا

 سٌنا جزٌره شبه منطمه

 استصالح - أ: ومنها الصحراوٌه او البور االراضى واستزراع استصالح  ،  شركة   وشرٌكه ابراهٌم محمود احمد جمال -  56

 ان الحالتٌن فى وٌشترط المستصلحه االراضى استزراع - ب لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك االراضى وتجهٌز

 بطرٌك الرى ولٌس االستزراع فى الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون

  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع الغمر

 الصحراوٌه او البور االراضى واستزراع استصالح عن ، 9486 برلم 21211312 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس

 المستصلحه االراضى استزراع - ب لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح - أ: ومنها

 فى الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان الحالتٌن فى وٌشترط

 كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع الغمر بطرٌك الرى ولٌس االستزراع

 انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع المهندس النبوى ش-الثالث الدور- ابوالحسن برج:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه

 لانونا به مسموح هو فٌما والتجزئه بالجمله والتوزٌع العامه التجاره/1  ،  شركة   م م ذ ش  Whats Fatora فاتوره واتس -  57

 وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن للجمهور المباشر البٌع ومعارض محال وتشغٌل اداره/2

 مع الوجوة من وجه بأي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز وٌجوز االنشطه هذه لممارسه االزمه التراخٌص استصدار

 لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او بأعمالها شبٌهه اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات

 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  المانون طبما الحكام وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان

 محال وتشغٌل اداره/2 لانونا به مسموح هو فٌما والتجزئه بالجمله والتوزٌع العامه التجاره/1 عن ، 9514 برلم 21211321

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن للجمهور المباشر البٌع ومعارض

 وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز وٌجوز االنشطه هذه لممارسه االزمه

 فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او بأعمالها شبٌهه اعماال   تزاول التً

 تجاري سكنً 5 رلم العمار 1 رلم محل الرئٌسً المركز:  بجهة ، المانون طبما الحكام وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج النشاط ممارسه ومولع الجدٌده اسٌوط الثالث العائله بٌت ش

 التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى 72 بمانون الوارده  ،  شركة   وشرٌكٌها دمحم ٌوسف سعاد -  58

 والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه والتتمتع 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطه بممارسة الشركه وتتعهد المانون بذات الوارده

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المانون عن الخارجه االنشطه ولبل عامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته

 72 بمانون الوارده عن ، 9517 برلم 21211315 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الشركه وعلى السارٌه والمرارات

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى

 الوارده االنشطه بممارسة الشركه وتتعهد المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه والتتمتع

 ولبل عامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 ممارسة ومولع-موط:  بجهة ، الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع المانون عن الخارجه االنشطه

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم جزٌرة شبه عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط



 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

 المعاد المسترجعه البالستٌن حبٌبات وانتاج لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكه ناشد كتوفٌ رفعت ناشد -  59

 لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع تدوٌرها

 حبٌبات وانتاج لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 9517 برلم 21211323 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها

 كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع تدوٌرها المعاد المسترجعه البالستٌن

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى النشاط ممارسة مولع - بوٌط الرئٌسى المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص

 وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه/1...2117 لسنه 72 لانون داخل من انشطه*  ،  شركة   وشرٌكٌه دمحم ابراهٌم عٌد احمد -  61

. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة/2. االلبان ومنتجات الغذائٌه المواد

 لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االتزام مع العمومٌه التورٌدات/3...2117 لسنه 72 لانون خارج من انشطه*

 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون الوارده

 72 لانون داخل من انشطه* عن ، 9513 برلم 21211321 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   تتمتع وال 2117 بسنة 72

 ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة/2. االلبان ومنتجات الغذائٌه المواد وتعبئه لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه/1...2117 لسنه

 االتزام مع العمومٌه التورٌدات/3...2117 لسنه 72 لانون خارج من انشطه. *اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج

 فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد

 4 رلم االدارٌه الوحده الرئسً المركز:  بجهة ، تتمتع وال 2117 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدي الصناعً النشاط ممارسه ومولع الجدٌده اسٌوط مدٌنه االول بالحً الحر باالسكان 6 رلم عماره

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما

 -. المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة  ،  شركة   وشرٌكٌه دمحم ابراهٌم عٌد احمد -  61

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

 التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول

 .نشاطها لمباشرة الالزمة

  

 والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة عن ، 9513 برلم 21211321 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد اطالنش بممارسة الشركة تتعهد -. المانون بذات الوارده

 الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته

 بالحً الحر باالسكان 6 رلم عماره 4 رلم االدارٌه الوحده الرئسً المركز:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على

 ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي الصناعً النشاط ممارسه ومولع الجدٌده اسٌوط مدٌنه االول

 مسبما الهٌئه موافمه

 أحكام مراعاة مع ولوازمها البالستٌكٌة المواسٌر لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكتٌة لندٌل دمحم سٌد عالء -  62

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

  

 البالستٌكٌة المواسٌر لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 9519 برلم 21211324 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

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

 شبه منطمة عدا فٌما المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى/ النشاط ممارسة ومولع - الثوره مدرسة بجوار عباس كوم:  بجهة ،. نشاطها

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 االراضى واستزراع استصالح - 1:  االستثمار لانون داخل من انشطه  ،  شركة   وشركاه سلٌمان عبدالفتاح رشاد احمد -  63

 مخصصه االراضى تكون ان وٌشترط لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك وتجهٌزها احداهما او والصحراوٌه البور

 لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض

 الدواجن انواع جمٌع تربٌة - 2 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار وماورد 2117 لسنة 315 رلم الوزراء رئٌس

 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور

 وتجهٌزها احداهما او والصحراوٌه البور االراضى واستزراع استصالح - 1:  االستثمار لانون داخل من انشطه عن ، 9499

 وان واالستزراع االستصالح غراضال مخصصه االراضى تكون ان وٌشترط لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك

 2117 لسنة 315 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم



 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

 او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة - 2 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار وماورد

 فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع-الفرافره:  بجهة ، البٌض انتاج او التفرٌخ

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع مسبما الهٌئه موافمة

 ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة - 3 اللحوم او التسمٌن او  ،  شركة   وشركاه سلٌمان عبدالفتاح رشاد احمد -  64

 وتشغٌل الامة - 6 الخٌول تربٌة - 5 االسمان صٌد وكذا السمكٌه المزارع الامة - 4 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج

 لانون خارج من انشطه - الطبٌعٌه المٌاه لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة - 7 الزراعٌه والمحاصٌل الغذائٌه المواد لتعبئة مصنع

 الوارد النشاط بممارسة الشركه تتعهد الزراعٌه المنتجات تسوٌك - 11 عامة المماوالت - 9 عمومٌه التورٌدات - 8:  االستثمار

 او تسمٌنال او عن ، 9499 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 السمكٌه المزارع الامة - 4 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة - 3 اللحوم

 مصنع وتشغٌل الامة - 7 الزراعٌه والمحاصٌل الغذائٌه المواد لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة - 6 الخٌول تربٌة - 5 االسمان صٌد وكذا

 المنتجات تسوٌك - 11 عامة المماوالت - 9 عمومٌه التورٌدات - 8:  االستثمار لانون خارج من انشطه - الطبٌعٌه المٌاه لتعبئة

 جمٌع النشاط ممارسة مولع-الفرافره:  بجهة ، بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركه تتعهد الزراعٌه

 المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة ومولع مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء

 المعتمده الصناعٌه

 زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار  ،  شركة   وشركاه سلٌمان عبدالفتاح رشاد احمد -  65

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم العامٌن الٌتجاوز

 لسنة72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص لالنشطه مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع التنفٌذٌه والئحته

 االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2117

 72 رلم االستثمار عن ، 9499 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم

 والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم العامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة

 لالنشطه مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده

 فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص

 النشاط ممارسة مولع-الفرافره:  بجهة ، التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع

 المناطك احدى عىالصنا النشاط ممارسة ومولع مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع

 المعتمده الصناعٌه

 الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع  ،  شركة   وشركاه سلٌمان عبدالفتاح رشاد احمد -  66

 عن ، 9499 برلم 21211319 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول

 بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع

 ممارسة ومولع مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع-الفرافره: 

 المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط

 اآللٌات فى التجارة( 1   ،  شركة   م م ذ ش  AL nawaser equipment contracting المماوالت و للمعدات النواصر -  67

( 5.  متكامله اعمال مماوالت( 4.  السٌارات تجارة( 3.  والماطرات والشاحنات الحافالت فى التجارة( 2.  والخفٌفة الثمٌلة والمعدات

 المستوردٌن سجل شأن فى 1982لسنة 121-121 المانونٌن بأحكام الشركة التزام مع التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد

 الكهربائٌه المولدات فى التجارة(  6.  المصدرٌن سجل بشأن 1975لسنة 118 المانون احكام وكذلن التجارٌة الوكاله اعمال وتنظٌم

 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس   الامة( 9.  العمومٌه التورٌدات( 8.  انواعه بجمٌع العزل اعمال( 7 . غٌارها ولطع

 والماطرات والشاحنات الحافالت فى التجارة( 2.  والخفٌفة الثمٌلة والمعدات اآللٌات فى التجارة( 1 عن ، 9526 برلم 21211331

 المانونٌن بأحكام الشركة التزام مع التجارٌه والتوكٌالت والتصدٌر االستٌراد( 5.  متكامله اعمال مماوالت( 4.  السٌارات تجارة( 3. 

 سجل بشأن 1975لسنة 118 المانون احكام وكذلن التجارٌة الوكاله اعمال وتنظٌم المستوردٌن سجل شأن فى 1982لسنة 121-121

( 9.  العمومٌه التورٌدات( 8.  انواعه بجمٌع العزل اعمال( 7 . غٌارها ولطع الكهربائٌه المولدات فى التجارة(  6.  المصدرٌن

 احدي النشاط ممارسه مولع وٌكون الجمهورٌه ش الصالحٌن رٌاض برج علوي الثانً الدور 7 شمه الرئٌسً المركز:  بجهة ، الامة

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌدا المعتمده الصناعٌه المناطك



 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

 الثالجات وتشغٌل  ،  شركة   م م ذ ش  AL nawaser equipment contracting المماوالت و للمعدات النواصر -  68

 ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة( 11.  الغذائٌه والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌه الحاصالت بحفظ الخاصه

 انشاء( 12.  االفراح ولاعات الكافترٌات وتشغٌل الامة( 11.  اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج

 استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن.  الجامعى لبل ما للتعلٌم الخاصه المدارس وادارة

 51111110111   مالها ،رأس   الوجوده من وجه باى تشترن ان ةللشرك وٌجوز.  االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص

 والمواد الصناعٌة والمنتجات الزراعٌه الحاصالت بحفظ الخاصه الثالجات وتشغٌل عن ، 9526 برلم 21211331 فى ،لٌدت

 اللحوم او التسمٌن او البٌض تاجان او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن انواع جمٌع تربٌة( 11.  الغذائٌه

 االخالل دون وذلن.  الجامعى لبل ما للتعلٌم الخاصه المدارس وادارة انشاء( 12.  االفراح ولاعات الكافترٌات وتشغٌل الامة( 11. 

 تشترن ان شركةلل وٌجوز.  االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام

 مولع وٌكون الجمهورٌه ش الصالحٌن رٌاض برج علوي الثانً الدور 7 شمه الرئٌسً المركز:  بجهة ، الوجوده من وجه باى

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه عدا فٌدا المعتمده الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه

 وغٌرها الشركات مع  ،  شركة   م م ذ ش  AL nawaser equipment contracting المماوالت و للمعدات النواصر -  69

 او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما.  الخارج او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى

 برلم 21211331 فى ،لٌدت 51111110111   مالها ،رأس.   التنفٌذٌه والئحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

.  الخارج او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع عن ، 9526

 7 شمه الرئٌسً المركز:  بجهة ،.  التنفٌذٌه والئحته المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما

 عدا فٌدا المعتمده الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه مولع وٌكون الجمهورٌه ش الصالحٌن رٌاض برج علوي الثانً الدور

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمه

 المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطه بممارسة الشركه تتعهد انونالم بذات  ،  شركة   وشرٌكه عثمان محمود هاشم دمحم -  71

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع عامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها

 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات

 االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارده االنشطه بممارسة الشركه تتعهد المانون بذات عن ، 9487 برلم 21211312

 السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع عامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم

-االزهر شباب عمارات-االرضى الدور(ن3) عمارة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع الحسنى هللا اسماء مٌدان

 والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار - 1: 2117 لسنة 72 لانون انشطه  ،  شركة   وشرٌكه عثمان محمود هاشم دمحم -  71

 مع العمومٌه التورٌدات - 2 2117 لسنة 72 لانون خارج انشطه المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه

 الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفى االستثمار بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى مركزو مستمله حسابات بافراد االلتزام

 االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2117 لسنة 72 رلم تالستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 لسنة 72 لانون انشطه عن ، 9487 برلم 21211312 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الوارده والحوافز بالضمانات

 خارج انشطه المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌه والمناطك الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار - 1: 2117

 بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز لهمستم حسابات بافراد االلتزام مع العمومٌه التورٌدات - 2 2117 لسنة 72 لانون

 لسنة 72 رلم تالستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حالة وفى االستثمار

 عمارات-االرضى الدور(ن3) عمارة:  بجهة ، الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تمتع عدم مع 2117

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة مولع الحسنى هللا اسماء مٌدان-االزهر شباب

 مسبما الهٌئه

 راضًاأل واستزراع استصالح - 1   ،  شركة   م.م.ذ.ش الصحراوٌه االراضى واستزراع الستصالح جرٌن الند شركة -  72

 أن وٌشترط فدان ألف  عن ٌزٌد ال فٌما لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك وتجهٌزها أحداهما أو والصحراوٌة البور

 عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون

 تربٌة -2.  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك

 فى ،لٌدت 181110111   مالها ،رأس   أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور والدواجن الحٌوانات أنواع جمٌع

 األساسٌة بالمرافك وتجهٌزها أحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصالح - 1 عن ، 9496 برلم 21211318

, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن وٌشترط فدان ألف  عن ٌزٌد ال فٌما لالستزراع لابلة تجعلها التً



 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

 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن

 إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور والدواجن الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2.  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما

 - الفرافرة - الرئٌسى المركز:  بجهة ، أو األلبان أو السالالت

 إنتاج أو التفرٌخ أو اللحوم أو التسمٌن  ،  شركة   م.م.ذ.ش ٌهالصحراو االراضى واستزراع الستصالح جرٌن الند شركة -  73

 واللوائح الموانٌن بأحكام االخالل دون وذلن.  الخٌول تربٌة -4.  األسمان صٌد وكذا السمكٌة المزارع إلامة -4.    البٌض

 مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات

 ان لها ٌجوز كما.  الخارج او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات

 .  المانون الحكام طبما   وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج

 إلامة -4.    البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو اللحوم أو التسمٌن عن ، 9496 برلم 21211318 فى ،لٌدت 181110111   مالها ،رأس  

 وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام االخالل دون وذلن.  الخٌول تربٌة -4.  األسمان صٌد وكذا السمكٌة المزارع

 التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار

 تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما.  الخارج او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول

 - الفرافرة - الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  المانون الحكام طبما   وذلن بها تلحمها او

 بالمدن العماري االستثمار.. االستثمار لانون داخل من انشطه*  ،  شركة   وشرٌكته دمحم البكري احمد زكرٌا ٌحً -  74

 التسوٌك.. االستثمار لانون خارج من انشطه..*المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات

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

 االستثمار.. االستثمار لانون داخل من انشطه* عن ، 9515 برلم 21211322 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها

 االستثمار لانون خارج من انشطه..*المدٌم الوادي خارج طكوالمنا النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري

 الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع العماري التسوٌك..

 سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج النشاط ممارسه ومولع لرشً تمسٌم الجنٌنه ش الرئٌسً المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم

 مع المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او  ،  شركة   Abanobco Group    م.م.ذ.ش لالستثمار جروب ابانوبكو شركة -  75

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

 الموانٌن أحكام مراعاة مع المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها او عن ، 9516 برلم 21211323 فى ،لٌدت 111110111   مالها

 بن خالد شارع 41:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع الجمهورٌة شارع من متفرع الولٌد

 مسبما الهٌئة

 التٌار وانظمة الكامٌرات وبٌع تجارة - 1  ،  شركة   Abanobco Group    م.م.ذ.ش لالستثمار جروب ابانوبكو شركة -  76

 االخالل دون وذلن. التجارٌة التوكٌالت -4. العمومٌة التورٌدات-3. ومستلزماتها االلكترونٌة االجهزة بٌع -2. ماتهاومستلز الخفٌف

 لها تكون أن للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن أو مصلحة

 21211323 فى ،لٌدت 111110111   مالها ،رأس   تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها

-3. ومستلزماتها االلكترونٌة االجهزة بٌع -2. ومستلزماتها الخفٌف التٌار وانظمة الكامٌرات وبٌع تجارة - 1 عن ، 9516 برلم

 استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن. التجارٌة التوكٌالت -4. العمومٌة التورٌدات

 وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن أو مصلحة لها تكون أن للشركة وٌجوز االنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً

 عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع الجمهورٌة شارع من متفرع الولٌد بن خالد شارع 41:  بجهة ، تشترٌها

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمة

 او والصحراوٌه البور االراضى واستزراع استصالح - 1  ،  شركة   الصحراوٌه االراضى واستزراع الستصالح المنوفى -  77

 االستصالح غراضال مخصصه االراضى تكون ان وٌشترط لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك وتجهٌزها احداهما

 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع

 النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انحاء جمٌع تربٌة - 2 2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة351



 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

 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس   الدواجن انواع جمٌع تربٌة - 3 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت

 لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك وتجهٌزها احداهما او والصحراوٌه البور االراضى واستزراع استصالح - 1 عن ، 9489 برلم

 الرى ولٌس الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصه االراضى تكون ان وٌشترط لالستزراع

 356 رلم الجمهورٌه رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك

 انواع جمٌع تربٌة - 3 اللحوم او التسمٌن او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انحاء جمٌع تربٌة - 2 2118 لسنة

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما ع م ج انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع - لشنا:  بجهة ، الدواجن

 او التفرٌخ او التالسال النتاج ذلن كان سواء والطٌور  ،  شركة   الصحراوٌه االراضى واستزراع الستصالح المنوفى -  78

 وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن السمكٌه المزارع - 4 اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج

 التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى تشترن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار

 او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول

 والطٌور عن ، 9489 برلم 21211314 فى ،لٌدت 1111110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها

 باحكام االخالل دون وذلن السمكٌه المزارع - 4 اللحوم او التسمٌن او البٌض انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء

 باى تشترن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن

 فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه

 النشاط ممارسة ومولع - لشنا:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا فٌما ع م ج انحاء جمٌع

 لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح - 1  ،  شركة   وشرٌكٌه محروس دمحم رضوان سعد شركة -  79

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع

 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع

 إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2.  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351

 برلم 21211314 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   أنواع جمٌع تربٌة -3. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت

 المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح - 1 عن ، 9491

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

 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري

 جمٌع تربٌة -3. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2.  2118 لسنة 356

 مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع وٌجوزلمدٌرالشركةانشاء - الفرافرة الرئٌسى لمركزا:  بجهة ، أنواع

. 

 إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن  ،  شركة   وشرٌكٌه محروس دمحم رضوان سعد شركة -  81

 الشركة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  السمكٌه المزارع الامة -4. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض

 .   نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول

 أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن عن ، 9491 برلم 21211314 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  السمكٌه المزارع الامة -4. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ

 - الفرافرة الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 . مسبما   الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة ماعدا فروع وٌجوزلمدٌرالشركةانشاء

 االستثمار -1: 2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل من انشطة   ،  شركة   وشركاه العال عبد رجاء احمد مصطفى -  81

 التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -2. المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري

 ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج  إنتاج و تصمٌم أعمال-3. المعلومات تكنولوجٌة نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد

-.  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره اإللكترونً المحتوي انتاج -4.  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات

 من انشطة عن ، 9525 برلم 21211328 فى ،لٌدت 3511110111   مالها ،رأس   72 رلم االستثمار لانون خارج من انشطة

 والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار -1: 2117 لسنة 72 رلم االستثمار لانون داخل

  إنتاج و تصمٌم أعمال-3. المعلومات تكنولوجٌة نمل ومراكز الباحثٌن إلعداد التدرٌب مراكز وإدارة إنشاء -2. المدٌم الوادي خارج

 اإللكترونً المحتوي انتاج -4.  علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج



 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

 ومولع/ النمٌس شونة ش 31:  بجهة ، 72 رلم االستثمار لانون خارج من انشطة-.  وبٌانات وصورة صوت من المختلفة بصوره

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع االنشطة ممارسة

 الامة -6 ترفٌهٌة الكترونٌة العاب مركز وتشغٌل الامة -5: 2117 لسنة  ،  شركة   وشركاه العال عبد رجاء احمد مصطفى -  82

 والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا) المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االتزام مع.اواى

 االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال 2117 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 -5: 2117 لسنة عن ، 9525 برلم 21211328 فى ،لٌدت 3511110111   مالها ،رأس   بذات الوارده والحوافز بالضمانات

 المشروبات انواع جمٌع لتمدٌم الثابتة والكافترٌات المطاعم وادارة وتشغٌل الامة -6 ترفٌهٌة الكترونٌة ابالع مركز وتشغٌل الامة

 الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االتزام مع.اواى والتٌن الماكوالت انواع جمٌع وتمدٌم( الكحولٌة عدا)

 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون

 ممارسة ومولع/ النمٌس شونة ش 31:  بجهة ، بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال 2117

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع االنشطة

 المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. المانون  ،  شركة   وشركاه العال عبد رجاء احمد مصطفى -  83

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها

 فى ،لٌدت 3511110111   مالها ،رأس.  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات

 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. المانون عن ، 9525 برلم 21211328

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72

 جمٌع االنشطة ممارسة ومولع/ النمٌس شونة ش 31:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء

 

 وتجهٌز استصالح-1: 2117 لسنه 72 االستثمار لانون داخل من انشطه*  ،  شركة   وشرٌكٌة السٌد حسٌن احمد حسٌن -  84

 تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً

 ٌتجاوز ال فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً

 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما فدان االف العشرة

 ، 9512 برلم 21211321 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-2.   2118 لسنة 356

 لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح-1: 2117 لسنه 72 االستثمار لانون داخل من انشطه* عن

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع

 الصادر المناطك عدا فٌما فدان االف العشرة ٌتجاوز ال فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع

 أنواع جمٌع تربٌة-2.   2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها

 عدا فٌما ع.م.ج فى المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى/ الصناعى النشاط ممارة ومولع -الموهوب غرب:  بجهة ، سواء الحٌوانات

 مسبما الهٌئة موافمه فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة

 ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى  ،  شركة   وشرٌكٌة السٌد حسٌن احمد حسٌن -  85

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى عن ، 9512 برلم 21211321 فى ،لٌدت 3111110111   مالها

 شبه منطمة عدا فٌما ع.م.ج فى المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى/ الصناعى النشاط ممارة ومولع -الموهوب غرب:  بجهة ، نشاطها

 مسبما الهٌئة موافمه فٌلزم سٌناء جزٌرة

 جمٌع تربٌة -3. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان  ،  شركة   وشرٌكٌة السٌد حسٌن احمد حسٌن -  86

 السمكٌة المزارع إلامة -4. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع

 لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة -7. الزراعٌة الحاصالت وتعبئة لتجهٌز مصنع وتشغٌل الامة-6. الخٌول تربٌة-5. األسمان صٌد وكذا

 المنتجات تسوٌك -11. العامة المماوالت -9. العمومٌة التورٌدات -8.. 2117 لسنه 72 االستثمار لانون خارج من انشطه. * المٌاه

 أو السالالت إلنتاج ذلن كان عن ، 9512 برلم 21211321 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   بافراد االتزام مع  ٌةالزراع

 أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -3. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان

 وتعبئة لتجهٌز مصنع وتشغٌل الامة-6. الخٌول تربٌة-5. األسمان صٌد وكذا السمكٌة المزارع إلامة -4. اللحوم أو التسمٌن



 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

 التورٌدات -8.. 2117 لسنه 72 االستثمار لانون خارج من انشطه. * المٌاه لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة -7. الزراعٌة الحاصالت

 النشاط ممارة ومولع -الموهوب غرب:  بجهة ، بافراد االتزام مع  الزراعٌة المنتجات تسوٌك -11. العامة المماوالت -9. العمومٌة

 مسبما الهٌئة موافمه فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما ع.م.ج فى المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى/ الصناعى

 حالة وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات  ،  شركة   وشرٌكٌة السٌد حسٌن احمد حسٌن -  87

 تتمتع وال 2117 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم

 بالمجاالت واردال النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة

 أحكام مراعاة مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص

 مستملة حسابات عن ، 9512 برلم 21211321 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز

 المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال 2117 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده

 وفما التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد -.

 ممارة ومولع -الموهوب غرب:  بجهة ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول

 مسبما الهٌئة موافمه فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما ع.م.ج فى المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى/ الصناعى النشاط

 وصمل ونشر لمطع مصنع وتشغٌل الامة -1: 2117 لسنة 72 لانون انشطة  ،  شركة   وشرٌكه دمحم صالح دمحم محمود شركة -  88

 العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار -3. االسمنتى الطوب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة-2. والبالط الرخام وجلى

 بافراد االتزام مع. العامة المماوالت-4: 2117 لسنة 72 لانون خارج انشطة. المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة

 فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة االستثماروفى بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات

 لانون انشطة عن ، 9511 برلم 21211321 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس   بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع

 الطوب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة-2. والبالط الرخام وجلى وصمل ونشر لمطع مصنع وتشغٌل الامة -1: 2117 لسنة 72

 خارج انشطة. المدٌم الوادى خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العمارى االستثمار -3. االسمنتى

 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االتزام مع. العامة المماوالت-4: 2117 لسنة 72 لانون

 عبد جمال ش:  بجهة ، بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة االستثماروفى

 فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمة عدا فٌما ع.م.ج فى المعتمدة الصناعٌة المناطك احدى/الصناعٌة االنشطة ممارسة ومولع - الناصر

 مسبما الهٌئة موافمة

 لانون خارج االنشطة تتمتع عدم مع 2117 بسنة 72 رلم االستثمار  ،  شركة   وشرٌكه دمحم صالح دمحم محمود شركة -  89

 بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار

 والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار

 فى ،لٌدت 21111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة

 والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع عدم مع 2117 بسنة 72 رلم االستثمار عن ، 9511 برلم 21211321

 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. المانون بذات الوارده

 الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته

 المناطك احدى/الصناعٌة االنشطة ممارسة ومولع - الناصر عبد جمال ش:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌره شبه منطمة عدا فٌما ع.م.ج فى المعتمدة الصناعٌة

 وتجهٌز استصالح-/1...2117 لسنه 72 الستثمارا لانون داخل من انشطه*  ،  شركة   وشرٌكه السمان صدٌك حسن دمحم -  91

 هاتٌن فً وٌشترط(فدان ألف من الل) المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً

 بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن

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

 21211321 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   حفر.....2117 لسنه 72 االستثمار لانون خارج من انشطه.... *   2118

 التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح-/1...2117 لسنه 72 االستثمار لانون داخل من انشطه* عن ، 9511 برلم

 األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط(فدان ألف من الل) المستصلحة األراضً استزراع و لالستزراع لابلة تجعلها

 الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة

 خارج من انشطه.... *   2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها



 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

 المعتمده هالصناعٌ المناطك احدي النشاط ممارسه ومولع موط الرئٌسً المركز:  بجهة ، حفر.....2117 لسنه 72 االستثمار لانون

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما

 لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االتزام مع المٌاه ابار  ،  شركة   وشرٌكه السمان صدٌك حسن دمحم -  91

 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون الوارده

 بممارسة الشركة تتعهد -. المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال 2117 بسنة 72

 ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 االتزام مع المٌاه ابار عن ، 9511 برلم 21211321 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الموانٌن أحكام مراعاة مع. عامٌن

 فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد

 بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال 2117 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. المانون بذات الوارده والحوافز

 ومولع موط الرئٌسً المركز:  بجهة ، الموانٌن أحكام مراعاة مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما ذٌةالتنفٌ والئحته 2117

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك احدي النشاط ممارسه

 التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة   وشرٌكه السمان صدٌك حسن دمحم -  92

 السارٌة والمرارات واللوائح عن ، 9511 برلم 21211321 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة

 احدي النشاط ممارسه ومولع موط الرئٌسً المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك

 مصنع وتشغٌل الامة - 211701 لسنة 72 لانون داخل من انشطه  ،  شركة   وشرٌكه عبدالحافظ عبدالنعٌم فتحى عبدالرحمن -  93

 حسابات بافراد االلتزام مع البناء مواد توزٌع - 2: 2117 لسنة 72 لانون خارج من انشطه - االسمنتٌه والمنتجات الطوب لتصنٌع

 بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام عدم حاله وفى 72 بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز مستمله

 بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطه تعوالتتم 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز

 من انشطه عن ، 9522 برلم 21211324 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الوارد النشاط بممارسة الشركه تتعهد المانون

 لسنة 72 لانون خارج من انشطه - االسمنتٌه والمنتجات الطوب لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة - 211701 لسنة 72 لانون داخل

 عدم حاله وفى 72 بمانون الوارده لالنشطه مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع البناء مواد توزٌع - 2: 2117

 االنشطه والتتمتع 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركه التزام

 - لبلى المشاٌعه:  بجهة ، الوارد النشاط بممارسة الشركه تتعهد المانون بذات الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج

 عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع االنشطه بالى ممارسة ومولع المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة مولع

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت  ،  شركة   وشرٌكه عبدالحافظ عبدالنعٌم فتحى عبدالرحمن -  94

 الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع عامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117

 عن ، 9522 برلم 21211324 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول

 مراعاة مع عامٌن الٌتجاوز زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 المشاٌعه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركه وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام

 فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع االنشطه بالى ممارسة ومولع المعتمده الصناعٌه المناطك احدى الصناعى النشاط ممارسة مولع - لبلى

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه عدا

 أحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصالح -1  ،  شركة   وشرٌكٌه ابراهٌم فتوح جمال السٌد شركة -  95

 االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن وٌشترط فٌما لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك وتجهٌزها

 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع

 إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2.  2118 لسنة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351

 برلم 21211317 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس   نواعأ جمٌع تربٌة -3. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت

 لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك وتجهٌزها أحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصالح -1 عن ، 9492

 ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن,  واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن وٌشترط فٌما لالستزراع

 رلم الجمهورٌة رئٌس بمرار ورد وما 2117 لسنة 351 رلم الوزراء رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما.الغمر بطرٌك الري



 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

 جمٌع تربٌة -3. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة -2.  2118 لسنة 356

 - موط - الرئٌسى المركز:  بجهة ، أنواع

 إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن  ،  شركة   وشرٌكٌه ابراهٌم فتوح جمال السٌد شركة -  96

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض

 .  نشاطها لمباشرة الالزمه

 أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن عن ، 9492 برلم 21211317 فى ،لٌدت 5111110111   مالها ،رأس  

 على الحصول ركةالش وعلى السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع. اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ

 - موط - الرئٌسى المركز:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة

 واستزراع استصالح -(1:  2117لسنة 72 لانون انشطة**   ،  شركة   وشرٌكه احمد عبدالغنى انور محمود شركة -  97

 -ب.  لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح - أ:  ومنها الصحراوٌه او البور االراضى

 وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن فى وٌشترط.  المستصلحة االراضى استزراع

 إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-(2.  الغمر بطرٌك الرى ولٌس االستزراع فى الحدٌثه الرى طرق تستخدم

 21211317 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الدواجن أنواع جمٌع تربٌة -(3. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت

 - أ:  ومنها الصحراوٌه او البور االراضى واستزراع استصالح -(1:  2117لسنة 72 لانون انشطة**  عن ، 9494 برلم

 فى وٌشترط.  المستصلحة االراضى استزراع -ب.  لالستزراع لابله تجعلها التى االساسٌه بالمرافك االراضى وتجهٌز استصالح

 االستزراع فى الحدٌثه الرى طرق تستخدم وان واالستزراع االستصالح الغراض مخصصة االراضى تكون ان الحالتٌن هاتٌن

 -(3. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن انك سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة-(2.  الغمر بطرٌك الرى ولٌس

 - موط - الرئٌسى المركز:  بجهة ، الدواجن أنواع جمٌع تربٌة

 البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور  ،  شركة   وشرٌكه احمد عبدالغنى انور محمود شركة -  98

 ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  عامه مماوالت -(4:  2117لسنة 72 لانون خارج انشطة. ** اللحوم أو التسمٌن أو

 ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة72رلم  االستثمار بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى

 لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة72رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز  بالمزاٌا التمتع فى حمها

 سواء والطٌور عن ، 9494 برلم 21211317 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار

 مماوالت -(4:  2117لسنة 72 لانون خارج انشطة. ** اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان

 التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة72رلم  االستثمار بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستمله حسابات بافراد االلتزام مع.  عامه

 2117لسنة72رلم االستثمار بمانون واردهال والحوافز  بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى

 - موط - الرئٌسى المركز:  بجهة ، الوارده والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع التنفٌذٌه والئحته

 بالمجاالت الوارده االنشطة بممارسة الشركة تتعهد.  المانون بذات  ،  شركة   وشرٌكه احمد عبدالغنى انور محمود شركة -  99

 احكام مراعاة مع.  عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص

  . نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه والمرارات  واللوائح الموانٌن

 الوارده االنشطة بممارسة الشركة تتعهد.  المانون بذات عن ، 9494 برلم 21211317 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 مراعاة مع.  عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌه والئحته 2117لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 المركز:  بجهة ،  . نشاطها لمباشرة الالزمه التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌه والمرارات  واللوائح الموانٌن احكام

 - موط - الرئٌسى

 واستزراع استصالح/1...2117 لسنه 72 االستثمار لانون داخل من انشطه*   ،  شركة   وشرٌكٌه دمحم احمد صالح دمحم -  111

(  ب.  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح(  أ:)  أحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً

 وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن فً وٌشترط. المستصلحة األراضً استزراع

 أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة/2. الغمر بطرٌك الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم

 عن ، 9514 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   الدواجن أنواع جمٌع تربٌة/3. اللحوم أو التسمٌن

(  أ:)  أحداهما أو والصحراوٌة البور األراضً واستزراع استصالح/1...2117 لسنه 72 االستثمار لانون داخل من انشطه*

 فً وٌشترط. المستصلحة األراضً استزراع(  ب.  لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح



 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

 الري ولٌس الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن, واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن هاتٌن

 أنواع جمٌع تربٌة/3. اللحوم أو التسمٌن أو األلبان أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء الحٌوانات أنواع جمٌع تربٌة/2. الغمر بطرٌك

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج النشاط ممارسه ومولع المصر الرئٌسً المركز:  بجهة ، الدواجن

 بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. المانون بذات الوارده  ،  كةشر   وشرٌكٌه دمحم احمد صالح دمحم -  111

 أحكام مراعاة مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص

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

 النشاط بممارسة الشركة تتعهد -. المانون بذات الوارده عن ، 9514 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس  

 مع. عامٌن ٌتجاوز ال زمنى لجدول وفما التنفٌذٌة والئحته 2117 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد

:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع م ج النشاط ممارسه ومولع المصر الرئٌسً المركز

 المنتجات وجمٌع البالستٌكٌه االكٌاس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه   ،  شركة   وشرٌكتها بولس خلٌله عرٌان سماح -  112

 التراخٌص كافه علً الحصول الشركه وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع تدوٌرها واعاده البالستٌكٌه

 لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن ، 9516 برلم 21211314 فى ،لٌدت 11111110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشره الالزمه

 وعلً السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع تدوٌرها واعاده البالستٌكٌه المنتجات وجمٌع البالستٌكٌه االكٌاس

 احدي النشاط ممارسه ومولع الزرابً الرئٌسً المركز:  بجهة ، نشاطها لمباشره الالزمه التراخٌص كافه علً الحصول الشركه

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه عدا فٌما المعتمده الصناعٌه المناطك

 أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور  ،  شركة   وشرٌكٌه دمحم احمد صالح دمحم -  113

 منتجات وتوزٌع انتاج/5 الطبٌعً الحرٌر النتاج المز دوده تربٌه/4...2117 لسنه 72 االستثمار لانون خارج من انشطه. *اللحوم

 الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع النحل

 االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال 2117 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط

 إلنتاج ذلن كان سواء والطٌور عن ، 9514 برلم 21211311 فى ،لٌدت 3111110111   مالها ،رأس   والحوافز بالضمانات

 المز دوده تربٌه/4...2117 لسنه 72 االستثمار لانون رجخا من انشطه. *اللحوم أو التسمٌن أو البٌض إنتاج أو التفرٌخ أو السالالت

 الوارده لالنشطة مستمل مالى ومركز مستملة حسابات بافراد االلتزام مع النحل منتجات وتوزٌع انتاج/5 الطبٌعً الحرٌر النتاج

 بسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارده والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى 72 بمانون

 م ج النشاط ممارسه ومولع المصر الرئٌسً المركز:  بجهة ، والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تتمتع وال 2117

 مسبما الهٌئه موافمه ٌلزم سٌنا جزٌره شبه منطمه عدا فٌما ع

 - 2(  االستثمار لمجاالت والتروٌج التسوٌك عدا فٌما وكذلن  ،  شركة   والتدرٌب الهندسٌه لالستشارات الهندسه دار -  114

 االجهزه على للتدرٌب مركز وتشغٌل الامة - 4 والعلمٌه المساحٌه واالدوات والمعدات االجهزه صٌانو - 3 العمومٌه التورٌدات

 الهندسٌه االعمال على للتدرٌب مركز وتشغٌل الامة - 6 االرضٌه المساحه اعمال - 5 والعلمٌه المساحٌه واالدوات والمعدات

 التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن المواد وهندسة اللحام باعمال المتعلمه

 ، 9498 برلم 21211319 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس   تشترن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه

 واالدوات والمعدات االجهزه صٌانو - 3 العمومٌه التورٌدات - 2(  االستثمار لمجاالت والتروٌج التسوٌك عدا فٌما وكذلن عن

 المساحه اعمال - 5 والعلمٌه المساحٌه واالدوات والمعدات االجهزه على للتدرٌب مركز وتشغٌل الامة - 4 والعلمٌه المساحٌه

 باحكام االخالل دون وذلن المواد وهندسة اللحام باعمال المتعلمه الهندسٌه االعمال على للتدرٌب مركز وتشغٌل الامة - 6 االرضٌه

 بجهة ، تشترن ان للشركه وٌجوز االنشطه هذه لممارسة الالزمه التراخٌص استصدار وبشرط السارٌه والمرارات واللوائح الموانٌن

 انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع العٌون لحراحات النور مركز اعلى الرابع الدور-الحسنى هللا اسماء مٌدان-فٌصل الملن ش: 

 مسبما الهٌئه موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه

 اعماال تزاول التى وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باى  ،  شركة   والتدرٌب الهندسٌه لالستشارات الهندسه دار -  115

 تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه

 مع الوجوه من وجه باى عن ، 9498 برلم 21211319 فى ،لٌدت 2111110111   مالها ،رأس  المانون الحكام طبما وذلن بها

 لها ٌجوز كما الخارج فى او مصر فى غرضها تحمٌك على تعاونها لد التى او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التى هاوغٌر الشركات

 الرابع الدور-الحسنى هللا اسماء مٌدان-فٌصل الملن ش:  بجهة ، المانون الحكام طبما وذلن بها تلحمها او تشترٌها او فٌها تندمج ان



 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

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌه انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع العٌون لحراحات النور مركز اعلى

 مسبما الهٌئه

 والتوكٌالت والتفرٌغ الشحن من اللوجستٌة الخدمات تمدٌم -1  ،  شركة   م.م.ذ.ش النمل وخدمات للشحن جولد اٌجل شركة -  116

 لكل الالزمة التراخٌص استصدار بشرط) السٌاحٌة المعارض عدا فٌما المعارض وتنظٌم الامة -2. الجمركى والتخلٌص المالحٌة

 البرى النمل -6. البضائع نمل وسائل وتأجٌر اسئجار -5. برٌا البضائع ونمل شحن - 4. التجارٌة الوساطة -3(. حده على معرض

 المٌد بعد اال خارجه او المصرى المطر داخل النمل وخدمات والمهمات والضائع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم وال)للركاب

 ، 9521 برلم 21211324 فى ،لٌدت 811110111   مالها ،رأس   النشاط لمزاولة الالزمة التراخٌص واستخراج الناللٌن ٌسجل

 عدا فٌما المعارض وتنظٌم الامة -2. الجمركى والتخلٌص المالحٌة والتوكٌالت والتفرٌغ الشحن من اللوجستٌة الخدمات تمدٌم -1 عن

 البضائع ونمل شحن - 4. التجارٌة الوساطة -3(. حده على معرض لكل الالزمة التراخٌص استصدار بشرط) السٌاحٌة المعارض

 اتوالمهم والضائع للركاب البرى النمل نشاط مزاولة ٌتم وال)للركاب البرى النمل -6. البضائع نمل وسائل وتأجٌر اسئجار -5. برٌا

:  بجهة ، النشاط لمزاولة الالزمة التراخٌص واستخراج الناللٌن ٌسجل المٌد بعد اال خارجه او المصرى المطر داخل النمل وخدمات

 شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع - سعٌد احمد ش- السالم برج - علوى الثالث بالدور 311 شمه

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة

 الامة-7( والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من  ،  شركة   م.م.ذ.ش النمل وخدمات للشحن جولد اٌجل شركة -  117

 والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن الخطرة الكٌماوٌات مخازن عدا والمستودعات المخازن وادارة وتشغٌل

 من وجه بأي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة وٌجوز. االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة

 كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً او بأعمالها شبٌهه اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوة

 ، 9521 برلم 21211324 فى ،لٌدت 811110111   مالها ،رأس   تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز

 الخطرة الكٌماوٌات مخازن عدا والمستودعات المخازن وادارة وتشغٌل الامة-7( والدولى الداخلى البرى النمل تنظٌم جهاز من عن

 وٌجوز. االنشطة هذة لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن باحكام االخالل دون وذلن

 لد التً او بأعمالها شبٌهه اعماال   تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوة من وجه بأي تشترن او مصلحة لها تكون ان للشركة

 شمه:  بجهة ، تلحمها او تشترٌها او السالفة الهٌئات فً تندمج ان لها ٌجوز كما الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها

 جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع - سعٌد احمد ش- السالم برج - علوى الثالث بالدور 311

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء

 الموانٌن أحكام مراعاة مع المانون طبما الحكام وذلن بها  ،  شركة   م.م.ذ.ش النمل وخدمات للشحن جولد اٌجل شركة -  118

 811110111   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 السارٌة والمرارات اللوائحو الموانٌن أحكام مراعاة مع المانون طبما الحكام وذلن بها عن ، 9521 برلم 21211324 فى ،لٌدت

 ش- السالم برج - علوى الثالث بالدور 311 شمه:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى

 مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجمهورٌة انحاء جمٌع النشاط ممارسة ومولع - سعٌد احمد

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 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

 تارٌخ وفى ،   4799:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  فرج مهدى سعد عصمت لصاحبها العمارى لالستثمار النمر   - 1
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