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 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 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  

 

 25215559 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم حسٌن عبدهللا لصاحبها االخشاب لتجارة ارابٌسن -  1

 (  ومستلزماتها االخشاب انواع لجمٌع)والتجزئة الجملة تجارة عن 15577 برلم

 ٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم ان علً -

  الهٌئة موافمة

 النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على التزام مع

 و  االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل الًم مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة التزام مع.  المجاالت تلن عن الخارج

 االردنٌة-العزم مركز -ب عمارة -14 رلم الوحدة:  بجهة ، التزام عدم حالة فً

 25215559 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد دمحم حسٌن عبدهللا لصاحبها االخشاب لتجارة ارابٌسن -  2

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة عن 15577 برلم

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات

 االردنٌة-العزم مركز -ب عمارة -14 رلم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن موسً عبدالسالم علً لصاحبها والتكٌٌف التبرٌد اجهزة لتجارة الثمة -  3

 الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت عن 15565 برلم 25215554 فى

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن

 االردنٌة - مول الماسة مشروع - 3 رلم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 لٌد ، 355550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حسانٌن موسً عبدالسالم علً لصاحبها والتكٌٌف التبرٌد اجهزة لتجارة الثمة -  4

 : 72 ق داخل االنشطة عن 15565 برلم 25215554 فى

 والتكٌٌف التبرٌد الجهزة والتجزئة الجملة تجارة

  العمومٌة التورٌدات:  72 ق خارج االنشطة -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

:  بجهة ، الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 االردنٌة - مول الماسة مشروع - 3 رلم الوحدة

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحاس دمحم السٌد دمحم لصاحبها التجارٌة والتوكٌالت للتجارة داي افري دٌل -  5

 تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص عن 15579 برلم 25215515

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت

 االردنٌة - عبدالممصود مجمع - 3 عمارة - 8 شمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  النحاس دمحم السٌد دمحم لصاحبها التجارٌة والتوكٌالت للتجارة داي افري دٌل -  6

 : 72 ق داخل االنشطة عن 15579 برلم 25215515



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النسٌج لماكٌنات والتجزئة الجملة تجارة

 التجارٌة التوكٌالت:  72 الئحة خارج االنشطة -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 االردنٌة - عبدالممصود مجمع - 3 عمارة - 8 شمة:  بجهة ، بالمجاالت

 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صالح منصور صالح لصاحبها Aman For Plastic للبالستٌن امان منشاة -  7

 : 72 الئحة داخل االنشطة عن 15622 برلم 25215523 فى لٌد ،

  لاللمشة والتجزئة الجملة تجارة - للغٌر والتشغٌل انواعها بكافة البالستٌكٌة للصناعات مصنع وتشغٌل الامة

 التصدٌر:  72ق خارج انشطة -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 الزهور - علوي االول الدور - 118 الوحدة:  بجهة ، بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 49 مجاورة - سنتر

 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد صالح منصور صالح لصاحبها Aman For Plastic للبالستٌن امان منشاة -  8

 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون عن 15622 برلم 25215523 فى لٌد ،

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة

 49 مجاورة - سنتر الزهور - علوي االول الدور - 118 الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علٌو دمحم حسن حٌدر لصاحبها العامة والمماوالت العماري لالستثمار االسراء -  9

 : التنفٌذٌه والئحته 72 لانون داخل االنشطة عن 15621 مبرل 25215523 فى

  المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات بالمدن العماري االستثمار

 العامة المماوالت:  التنفٌذٌه والئحته 72لانون خارج االنشطة -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 2 مجاورة - 4 مربع - 12 عمارة - 6 شمة:  بجهة ، خارج األنشطة تمتع عدم

 ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  علٌو دمحم حسن حٌدر لصاحبها العامة والمماوالت العماري لالستثمار االسراء -  15

 النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون عن 15621 برلم 25215523 فى لٌد

 مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون لٌهاع المنصوص بالمجاالت الوارد

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام

 2 مجاورة - 4 مربع - 12 عمارة - 6 شمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده حسٌن زكً احمد دمحم لصاحبها angle البناء لمواد انجل -  11

 الجملة تجارة:  التنفٌذٌة والئحته 2517 لسنة 72 رلم االستثمار لانون بمجاالت الورادة نشطة عن 15585 برلم 25215511

 لسنه 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسه المنشاة التزام مع -(  البناء لمواد) والتجزئة
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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

 للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على المجاالت تلن عن الخارج لنشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517

 الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد

 11 رلم المجاورة -48 رلم المعة-االرضً الدور:  بجهة ، الواردة

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  حماده حسٌن زكً احمد دمحم لصاحبها angle البناء لمواد انجل -  12

 و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون عن 15585 برلم 25215511

 التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المانون بذات الواردة الحوافز

            الالزمة

 11 رلم المجاورة -48 رلم المعة-االرضً الدور:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعٌب دمحم سلٌم رافت دمحم لصاحبها العمرانً للتخطٌط جسور -  13

 والمناطك العمرانٌة والمجتمعات الصنتاعٌة المناطك)  العمرانٌة المناطك وتنمٌة والامة تخطٌط عن 15653 برلم 25215519

 ( المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة

 

 العامة المماوالت:  72ق خارج انشطة -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 - 7 المجاورة - 57 المطعة - االرضً الدور:  بجهة ، الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شعٌب دمحم سلٌم رافت دمحم لصاحبها العمرانً للتخطٌط جسور -  14

 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات عن 15653 برلم 25215519

 المنشأة وعلى السارٌة اتوالمرار واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 - 7 المجاورة - 57 المطعة - االرضً الدور:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 عن 15618 برلم 25215525 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادي دمحم عبدالهادي محمود -  15

 الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح

 7 مربع - 2 مجارة - 9 عمارة - 6 شمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 عن 15618 برلم 25215525 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادي دمحم عبدالهادي محمود -  16

 البالستٌكٌة للمنتجات والتجزئة الجملة تجارة:  72 ق داخل االنشطة

  العمومٌة التورٌدات:  72 ق خارج االنشطة -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 7 مربع - 2 مجارة - 9 عمارة - 6 شمة:  بجهة ، بالمجاالت

 لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادي عبدالموجود عبدالعال نعٌمة لصاحبتها والبلور للزجاج الماسة -  17

 :التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 15642 برلم 25215525 فى

  الموبٌلٌا لتصنٌع - والبلور الزجاج وتشغٌل وتشكٌل لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 تركٌب - العمومٌة التورٌدات -: التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 الدٌكور ومستلزمات الزجاج انواع جمٌع من الزجاجٌة الوجهات

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 فدان 855 الصناعٌة المنطمة - 18 رلم المطعة:  بجهة ، التزام

 لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادي عبدالموجود عبدالعال نعٌمة لصاحبتها والبلور للزجاج الماسة -  18

 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة عن 15642 برلم 25215525 فى

 2517 لسنة

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون جخار األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 فدان 855 الصناعٌة المنطمة - 18 رلم المطعة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 ق داخل االنشطه عن 15573 برلم 25215555 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضٌر علً سعد دمحم -  19

72 

 ( متداخل  فاخره ارصفة وبالط رصٌف- اسمنتٌة بودرة)  البناء مواد لتصنٌع مصنع وتشغٌل ألامه -

  72 ق خارج االنشطه

  

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل  مالً ومركز مالٌة حسابات إفراد المنشأه وعلى

 النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط

 المنطمة -255 رلم المطعة:  بجهة ، التنفٌذٌة والئحته  2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد

 a5 الصناعٌة

  الخارج النشاط لبل عن 15573 برلم 25215555 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خضٌر علً سعد دمحم -  25

 المجاالت تلن عن

  

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

 a5 الصناعٌة المنطمة -255 رلم المطعة:  بجهة

 25215554 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  السكري صبحً موفك لصاحبها البالستٌن لحمن الصفا -  21

 وعلً السارٌة والمرارات اللوائح احكام مراعاه مع للغٌر والتشغٌل البالستٌن وحمن لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 15562 برلم

 شركة-ب عنبر 14-13 صناعٌة وحدة-االرضً الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة علً الحصول المنشاه

 vif لطعة -b1 الصناعٌة المنطمة-للصناعات كٌنج

 ،  الشوٌع دمحم دمحم علً لصاحبها والبالستٌكٌة لمنزلٌة االدوات جمٌع ولتصنٌع والتصدٌر العمومٌة وللتورٌدات للتجارة الفا -  22

 ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة عن 15563 برلم 25215554 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر

 مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة لىوع السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة

 55 المجاورة سنتر - 28 رلم -:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 ،  الشوٌع دمحم دمحم علً لصاحبها والبالستٌكٌة لمنزلٌة االدوات جمٌع ولتصنٌع والتصدٌر العمومٌة وللتورٌدات للتجارة الفا -  23

 : 72ق داخل االنشطة عن 15563 برلم 25215554 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 البالستٌن لخامات والتجزئة الجملة تجارة - البالستٌكٌة المنزل االدوات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة

 التصدٌر - العمومٌة التورٌدات:  72 ق خارج االنشطة -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 55 المجاورة سنتر - 28 رلم -:  بجهة ، الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف همام علً عماد لصاحبها العمومٌة والتورٌدات والرمل والسن والحدٌد االسمنت لتجارة مكة -  24

 : 72 ق داخل االنشطة عن 15575 برلم 25215555 فى لٌد ، 155550555

 والرمل والسن والحدٌد االسمنت والتجزئة الجملة تجارة

  العمومٌة التورٌدات:  72 ق خارج االنشطة -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

:  بجهة ، الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 A المجاورة - الممٌز الحً - 172 رلم لطعة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  خلف همام علً عماد لصاحبها العمومٌة والتورٌدات والرمل والسن والحدٌد االسمنت لتجارة مكة -  25

 التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت عن 15575 برلم 25215555 فى لٌد ، 155550555

 كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل

            الالزمة التراخٌص

 A المجاورة - الممٌز الحً - 172 رلم لطعة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف عبدالحمٌد دمحم ولٌد لصاحبها العمومٌة والتورٌدات المعادن لتجارة الولٌد -  26

 : التنفٌذٌه والئحته 72 لانون داخل االنشطة عن 15588 برلم 25215517 فى لٌد ،

 للمعادن والتجزئة الجملة تجارة

  العمومٌة التورٌدات:  التنفٌذٌه والئحته 72 لانون خارج االنشطة -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 - 5 عمارة - 1 شمة:  بجهة ، المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 االردنٌة - الصباح مول

 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ٌوسف عبدالحمٌد دمحم ولٌد لصاحبها العمومٌة والتورٌدات المعادن لتجارة الولٌد -  27

 والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة عن 15588 برلم 25215517 فى لٌد ،

 على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه

            الالزمة التراخٌص كافة

 االردنٌة - الصباح مول - 5 عمارة - 1 شمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم بدالخالكع دمحم محمود لصاحبها N.A.M.S للتجارة اس اي ان -  28

 :التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 15635 برلم 25215524



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المحاجر منتجات وتجارة المصانع لمستلزمات والجزئة الجملة تجارة

 ٌتعلك ما عدا فٌما) االستشارات تمدٌم: التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 (التنفٌذٌه والئحتة المال سوق لانون من 27 المادة فً علٌها المنصوص المال بسوق المتعلمة والدراسات المالٌة االوراق باسواق

 العاشر الحً غرب -194 عمارة -15 شمة:  بجهة ، الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عبدالخالك دمحم محمود لصاحبها N.A.M.S للتجارة اس اي ان -  29

 فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون عن 15635 برلم 25215524

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 العاشر الحً غرب -194 عمارة -15 شمة:  بجهة ، كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم عبدالخالك دمحم محمود لصاحبها N.A.M.S للتجارة اس اي ان -  35

            الالزمة التراخٌص عن 15635 برلم 25215524

 العاشر الحً غرب -194 عمارة -15 شمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عزت دمحم عاطف عالء لصاحبها المٌاه لتكنولوجٌا مندرٌن -  31

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته عن 15613 برلم 25215525

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات

 العاشر مول - 558 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة            

 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عزت دمحم عاطف عالء لصاحبها المٌاه لتكنولوجٌا مندرٌن -  32

 :التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 15613 برلم 25215525

 داخل النشاط ممارسة ٌتم ان علً(  المٌاة وتحلٌة ومعالجة تنمٌة ومستلزمات غٌار ولطع وفالتر الجهزة)  التجزئةو الجملة تجارة

 موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات المدن

 مسبما الهٌئة

 ، ولطع وفالتر اجهزة استٌراد -: التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 العاشر مول - 558 رلم الوحدة:  بجهة

 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عزت دمحم عاطف عالء لصاحبها المٌاه لتكنولوجٌا مندرٌن -  33

  المٌاة وتحلٌة ومعالجة تنمٌة ومستلزمات غٌار عن 15613 برلم 25215525

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 العاشر مول - 558 رلم الوحدة:  بجهة ، التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عزت دمحم عاطف عالء لصاحبها المٌاه لتكنولوجٌا مندرٌن -  34

 السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل عن 15613 برلم 25215525

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى

  نشاطها لمباشرة            

  



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  العمومٌة التورٌدات -: التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 العاشر مول - 558 رلم الوحدة:  بجهة ، بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عزت دمحم عاطف عالء لصاحبها المٌاه لتكنولوجٌا مندرٌن -  35

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و عن 15613 برلم 25215525

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

  نشاطها لمباشرة            

  

 العاشر مول - 558 رلم الوحدة:  بجهة ، علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 فى لٌد ، 5555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  دمحم عزت دمحم عاطف عالء لصاحبها المٌاه لتكنولوجٌا مندرٌن -  36

  العمومٌة التورٌدات -: التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون عن 15613 برلم 25215525

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 العاشر مول - 558 رلم الوحدة:  بجهة ، 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر سالم فتحً هدي لصاحبها والتورٌدات للتجارة AG جً اٌه -  37

 :التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد لنشاط عن 15641 برلم 25215525

  الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم ان علً  المصانع لمستلزمات والتجزئة الجملة تجارة

  العمومٌة التورٌدات -: التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط 

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 25 مجاورة -29 عمارة -1 شمة:  بجهة ، حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  مطر سالم فتحً هدي لصاحبها والتورٌدات للتجارة AG جً اٌه -  38

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً عن 15641 برلم 25215525

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 25 مجاورة -29 عمارة -1 شمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  متولً دمحم رجب دمحم لصاحبها والكرتون الورلٌة المنتجات لصناعة بان االمل -  39

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع وكرتونٌة ورلٌة منتجات لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 15567 برلم 25215554 فى لٌد

  منشاةال وعلى السارٌة والمرارات

 غرب جنوب الصناعٌة بالمنطمة - 117 رلم المطعة - الثانً الدور:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 6أ



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه شحات مجدي انجً لصاحبها والمماوالت للتجارة انترناشٌونال ترٌد فٌرست -  45

 : 72 ق داخل االنشطة عن 15586 برلم 25215511 فى لٌد ، 1555550555

 االلتصادٌة الدرسات اعداد - الكهربائٌة واللوحات المرالبة وكامٌرات والمٌكانٌكٌة الكهربائٌة الغٌار لمطع والتجزئة الجملة تجارة

  الصناعٌة للمنطمة والتخطٌطٌة

  العمومٌة التورٌدات العامة المماوالت:  72 ق خارج االنشطة -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 عمارة - 25 مج:  بجهة ، لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 1 شمة - االرضً الدور - تجارٌٌنال تمسٌم - 46

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  وهبه شحات مجدي انجً لصاحبها والمماوالت للتجارة انترناشٌونال ترٌد فٌرست -  41

 2517 عن 15586 برلم 25215511 فى لٌد ، 1555550555

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. انونالم بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

            الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 1 شمة - االرضً الدور - التجارٌٌن تمسٌم - 46 عمارة - 25 مج:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم محمود دمحم محمود لصاحبها الدٌكورٌة والمطع للبراوٌز ورن ارتست -  42

            الالزمة التراخٌص كافة على عن 15616 برلم 25215525 فى لٌد

 مول جراند سنتر - االرضً الدور - 6 رلم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

 ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم محمود دمحم محمود لصاحبها الدٌكورٌة والمطع للبراوٌز ورن ارتست -  43

 :التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 15616 برلم 25215525 فى لٌد

 االعالنٌة والالفتات والمعدنٌة والبالستٌكٌة الخشبٌة الدٌكورٌة والمطع انواعها بمختلف البراوٌز لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة

 بمختلف البراوٌز وتركٌب تورٌد -: التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 االعالنٌة والالفتات والمعدنٌة والبالستٌكٌة الخشبٌة الدٌكورٌة والمطع انواعها

 مول جراند سنتر - االرضً الدور - 6 رلم الوحدة:  بجهة ، للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالسالم محمود دمحم محمود لصاحبها الدٌكورٌة والمطع للبراوٌز ورن ارتست -  44

 الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد عن 15616 برلم 25215525 فى لٌد

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط

 الوارد النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 أحكام مراعاة مع.  لمجاالتا تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 مول جراند سنتر - االرضً الدور - 6 رلم الوحدة:  بجهة ، الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 برلم 25215519 فى لٌد ، 35555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  شاهٌن دمحم حسن دمحم لصاحبها للبالستٌن الشاهٌن -  45

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع البالستٌن لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 15658

 C5 الصناعٌة المنطمة - 11 رلم المطعة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 25215523 فى لٌد ، 1555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  هللا عوض الٌاس رزق هانً لصاحبها للمعدات الهندسٌة -  46

 مصنع وتشغٌل ألامه عن 15625 برلم



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 للمعدات والتجزئة الجملة تجارة -المعادن وطالء لتشكٌل

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

 6أ غرب جنوب-8 رلم الصناعٌة الوحدة:  بجهة

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز صالح عبدالحمٌد لصاحبها والتورٌدات الصناعٌة المناطك الدارة تولز اٌجً -  47

 والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد عن 15566 برلم 25215554 فى لٌد ، 355550555

 على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المجاالت تلن عن الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه

            الالزمة التراخٌص كافة

 العاشر الحً - 29 عمارة - 11 شمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالعزٌز صالح عبدالحمٌد لصاحبها والتورٌدات الصناعٌة المناطك الدارة تولز اٌجً -  48

 : 72 ق داخل االنشطة عن 15566 برلم 25215554 فى لٌد ، 355550555

 بداخلها والمنشات المرافك وصٌانة الصناعٌة المناطك ادارة

  العمومٌة التورٌدات:  72 ق خارج االنشطة -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام

 شمة:  بجهة ، النشاط ممارسة المنشأة على. المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 العاشر الحً - 29 عمارة - 11

 25215515 فى لٌد ، 555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد متولً صفا لصاحبها الدائري النسٌج لتصنٌع النادر -  49

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع الدائري النسٌج لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن 15585 برلم

 العاشر زهراء مجمع أ مبنً - 4 لطعة - أ 85 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 الصغٌرة للصناعات

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود دمحم امٌن عبدالمنعم لصاحبها والتصدٌر العامة والمماوالت الزراعً لالستصالح النور -  55

  -: ومنها الصحراوٌة، أو البور األراضً واستزراع استصالح عن 15592 برلم 25215519 فى لٌد ، 555550555

 . لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح ( أ)

 . المستصلحة األراضً استزراع ( ب)

 فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 . الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 او االلبان او السالالت النتاج ذلن كان سواء الحٌوانات انواع جمٌع تربٌة -ومنه والسمكً والداجنً الحٌوانً االنتاج- -

 -ابوسلٌم مسجد بجوار -هربٌط -عبدالسمٌع ابراهٌم عبدالعزٌز ملن-االرضً الدور:  بجهة ، انواع جمٌع تربٌة  -اللحوم لو التسمٌن

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  محمود دمحم امٌن عبدالمنعم لصاحبها والتصدٌر العامة والمماوالت الزراعً لالستصالح النور -  51

 انتاج او التفرٌخ او السالالت النتاج ذلن كان سواء والطٌور الدواجن عن 15592 برلم 25215519 فى لٌد ، 555550555

  -اللحوم أو التسمٌن او البٌض

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

 حسابات بافراد المنشاه التزام مع - العمومٌة التورٌدات -التصدٌر-العامة المماوالت -التنفٌذٌه والئحته 72 المانون خارج االنشطة

 علً الحصول المنشأه وعلً السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع.حدة علً نشاط لكل مستمل مالً ومركز مستملة



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مسجد بجوار -هربٌط -عبدالسمٌع ابراهٌم عبدالعزٌز ملن-االرضً الدور:  بجهة ،. نشاطها لمباشرة االزمة التراخٌص كافة

 -ابوسلٌم

 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد دمحم احمد دمحم احمد لصاحبها والكٌماوٌات لالسمدة برداٌس -  52

  المنشاة وعلى السارٌة والمرارات عن 15615 برلم 25215525

 - بٌتن ابنً - 353 رلم عمارة - االول الدور - 1 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 الرابع الحً

 فى لٌد ، 155550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  احمد سٌد دمحم احمد دمحم احمد لصاحبها والكٌماوٌات لالسمدة برداٌس -  53

 - والمحاصٌل الخضر وبذور والمبٌدات والكٌماوٌات االسمدة وتغلٌف لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة عن 15615 برلم 25215525

 استصالح واستزراع( أ:  ) ومنها والصحراوٌة البور االرضً وتجهٌز استصالح - واالسمدة والمبٌدات والمحاصٌل البذور لتصنٌع

 تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط المستصلحة االراضى واستزراع ستزراعلال لابلة تجعلها التى االساسٌة بالمرافك االراضى وتجهٌز

 الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً  الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن ، واالستزراع االستصالح ألغراض مخصصة األراضً

 الرابع الحً - بٌتن ابنً - 353 رلم عمارة - االول الدور - 1 رلم الوحدة:  بجهة ، واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالوهاب مصطفً ابوزٌد دمحم صابر لصاحبها الكرتون علب لتصنٌع المتمٌزة واي ماي -  54

 والٌوفً انواعها بكافة الكرتون علب لتكسٌر مصنع وتشغٌل الامة عن 15595 برلم 25215518 فى لٌد ، 1555550555

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع  الكرتون علً الطباعة بعد ما خدمات وجمٌع ٌوفً واسبوت وسلوفان

  المنشاة

 االسماعٌلٌة بساتٌن ناحٌة- حسانٌن عبدالعزٌز ولٌد/ بملن المصنع:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول

 برلم 25215519 فى لٌد ، 55555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تشن كاي كٌنج لصاحبها البالستٌن لتصنٌع الشرق -  55

 . األنشطة هذه لممارسة عن 15594

  

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

 2م ملٌون 6 الجنوبٌة الصناعٌة بالمنطمة -176 لطعة:  بجهة

 برلم 25215519 فى لٌد ، 55555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تشن كاي كٌنج لصاحبها البالستٌن لتصنٌع الشرق -  56

 االلوان ذات المطبوعة وغٌر المطبوعة البروبلٌن البولً من مصنوعة منسوجة اجولة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن 15594

 كربونات وتصنٌع البالستٌن الحصٌر وتصنٌع( الرول) المتصلة بروبلٌٌن البولً من المصنوعة المنسوجة االجولة- المختلفة

 التجارة- بروبلٌٌن البولً الخام المواد تورٌد - 72 ق خارج االنشطة -بروبلٌن البولً الخٌوط وتصنٌع البالستٌن والشمبر الكالسٌوم

 االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأه على-التصدٌر -لانونا به مسموح فٌما العامة

 2م ملٌون 6 الجنوبٌة الصناعٌة بالمنطمة -176 لطعة:  بجهة ،

 برلم 25215519 فى لٌد ، 55555550555  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  تشن كاي كٌنج لصاحبها البالستٌن لتصنٌع الشرق -  57

 بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم عن 15594

 .2517 لسنة 72 رلم االستثمار

 .المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 النشاط لبل التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأه على -

 . المجاالت تلن عن الخارج

 -176 لطعة:  بجهة ، الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 2م ملٌون 6 الجنوبٌة الصناعٌة بالمنطمة



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادي دمحم ابوهاشم الدٌن عز لصاحبها الصناعٌة والتورٌدات والمماوالت للتجارة العز -  58

 و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط عن 15636 برلم 25215525 فى لٌد ، 555550555

 : التنفٌذٌه الئحته

 ٌتم أن على المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة والمناطك العمرانٌة والمجتمعات بالمدن البناء لمواد والتجزئه الجمله تجاره -

 .فمط رمضان من العاشر مدٌنة داخل النشاط ممارسة

  العامة المماوالت:  التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .الصناعٌة العمومٌة التورٌدات -

 11 مجاورة-71 لطعة -5 شمة:  بجهة ، للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة على

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  الهاديعبد دمحم ابوهاشم الدٌن عز لصاحبها الصناعٌة والتورٌدات والمماوالت للتجارة العز -  59

 المنشأة التزام عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد عن 15636 برلم 25215525 فى لٌد ، 555550555

  2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على

 .المجاالت تلن عن

             

 11 مجاورة-71 لطعة -5 شمة:  بجهة ، والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع             

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عبدالهادي دمحم ابوهاشم الدٌن عز لصاحبها الصناعٌة والتورٌدات والمماوالت للتجارة العز -  65

  الالزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة عن 15636 برلم 25215525 فى لٌد ، 555550555

 11 مجاورة-71 لطعة -5 شمة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة             

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسوي حسن سعد فاٌز دمحم لصاحبها lev egypt والتورٌدات للتجارة اٌجٌبت لٌف -  61

 : ٌهالتنفٌذ والئحته 72 الئحة داخل انشطة عن 15564 برلم 25215554 فى لٌد ، 1555550555

 الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات المدن داخل النشاط ممارسة ٌتم ان علً(  الطبٌعٌة والزٌوت الغذائٌة للمواد) والتجزئة الجملة تجارة

 . مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة والمناطك

 العمومٌة التورٌدات:  التنفٌذٌه والئحته 72 الئحة خارج االنشطة -

 النشاط لبل التنفٌذٌه والئحته 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة المنشأة على التزام مع

 29 المجاورة -227رلم عمارة-االرضً الدور -1 رلم الوحدة:  بجهة ،.  المجاالت تلن عن الخارج

  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  عٌسوي حسن سعد فاٌز دمحم لصاحبها lev egypt والتورٌدات للتجارة اٌجٌبت لٌف -  62

 للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد المنشأة التزام مع عن 15564 برلم 25215554 فى لٌد ، 1555550555

 االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا المنشأة التزام عدم حالة فً و  االستثمار بمانون الوارد

 2517 لسنة 72 رلم

 واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.  المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

            زمةالال التراخٌص كافة على الحصول المنشأة وعلى السارٌة والمرارات

 29 المجاورة -227رلم عمارة-االرضً الدور -1 رلم الوحدة:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة            



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  العامة المماوالت   ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العماري والتسوٌك البناء لمواد العمومٌه والتورٌدات للمماوالت ال. ام سحاري -  1

  البناء لمواد العمومٌة التورٌدات

  العماري التسوٌك

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

 .  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

   مالها ،رأس   التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

  العامة المماوالت عن ، 15652 برلم 25215519 فى ،لٌدت 1555550555

  البناء لمواد العمومٌة التورٌدات

  العماري التسوٌك

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

 .  الغرض لهذا المنظمة الموانٌن باحكام ٌخل ال وبما المختصة

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 علً ملن:  بجهة ، التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ربٌعه مٌت - الزراعٌة الجمعٌة شارع - حفنً الحمٌد عبد

 .االنترنت عبر االلكترونٌة التجارة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Talqaa Delivery دلٌفرى طلمة -  2

 .بالعمولة البٌع -

 للبضائع البرى النمل او ،(  الدولى/  الداخلى)  للركاب البرى النمل نشاط مزاولة الٌتم و"  األوردرات و الطلبات توصٌل -

 الترخٌص استخراج و الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه أو المصري المطر داخل النمل خدمات و المهمات و(  الدولى/  الداخلى) 

 " . الدولً و الداخلً البرى النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة الالزمة

 . الكً و الجاف التنظٌف خدمات تمدٌم و مالبس مغسله وتشغٌل واداره الامه -

 عبر االلكترونٌة التجارة - عن ، 15655 برلم 25215519 فى ،لٌدت 4255550555   مالها ،رأس   تشترن أن للشركة وٌجوز

 .االنترنت

 .بالعمولة البٌع -

 للبضائع البرى النمل او ،(  الدولى/  الداخلى)  للركاب البرى النمل نشاط مزاولة الٌتم و"  األوردرات و الطلبات توصٌل -

 الترخٌص استخراج و الناللٌن بسجل المٌد بعد اال خارجه أو المصري المطر داخل النمل خدمات و المهمات و(  الدولى/  الداخلى) 

 " . الدولً و الداخلً البرى النمل تنظٌم جهاز من النشاط بمزاولة الالزمة



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . الكً و الجاف التنظٌف خدمات تمدٌم و مالبس مغسله وتشغٌل واداره الامه -

 وادي من متفرع - معوض إبراهٌم شارع - 16 رلم عمارة - األرضً الدور - 1 رلم الوحدة:  بجهة ، تشترن أن للشركة وٌجوز

 النٌل

 شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Talqaa Delivery دلٌفرى طلمة -  3

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

  المانون ألحكام طبما   وذلن

 تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي عن ، 15655 برلم 25215519 فى ،لٌدت 4255550555   مالها ،رأس  

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

 متفرع - معوض إبراهٌم شارع - 16 رلم عمارة - األرضً الدور - 1 رلم الوحدة:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها

 النٌل وادي من

 . والتجهٌز والطباعه للصباغه مصنع وتشغٌل ألامه  ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة -  Golden color كلر كولدن -: -  4

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 . والتجهٌز والطباعه للصباغه مصنع وتشغٌل ألامه عن ، 15565 برلم 25215554 فى ،لٌدت 55555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 A5 الصناعٌه المنطمه - 162 المطعه من جزء: : 

   ،  شركة   وشرٌكته حسن عبدالفتاح حسن دمحم -  5

 الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  

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

 الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة عن ، 15581 برلم 25215515 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

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

 -C8 الصناعٌة المنطمة -95 لطعة -الرابع الدور:  بجهة

 تحمٌك على تعاونها لد  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العماري والتسوٌك البناء لمواد العمومٌه والتورٌدات للمماوالت ال. ام سحاري -  6

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

 فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد عن ، 15652 برلم 25215519 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 - حفنً الحمٌد عبد علً ملن:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج

 ربٌعه مٌت - الزراعٌة الجمعٌة شارع

 

 - نظافه  أدوات- بالستٌن من  مائده و منزلٌه أدوات لتصنٌع مصنع تشغٌل و ألامه   ،  شركة   المنزلٌه للصناعات داٌموند -  7

 -مطبخ فوط- للجلى سلن - لالرضٌات منظفات - للجلى سوائل - الجسم و للٌد سائل صابون وتغلٌف لتعبئه مصنع تشغٌل و ألامه

 و لتعبئه مصنع وتشغٌل ألامه.  تغلٌف  استرٌتش - فوٌل الومنٌوم رلائك- مبلله  منادٌل-ورلٌه منادٌل- تنظٌف اسفنج -سفره فوط

 - سله- طبك_ البالستٌن من حمام أدوات - نظافه جوانتٌات- ارضٌات مماسح - ممشات - لالستحمام لوف - زبده ورق  تغلٌف



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 عن ، 15576 برلم 25215559 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس   اكواب و اطباق- لالرضٌات نظافه موب(  جردل

 صابون وتغلٌف لتعبئه مصنع لتشغٌ و ألامه - نظافه  أدوات- بالستٌن من  مائده و منزلٌه أدوات لتصنٌع مصنع تشغٌل و ألامه

  منادٌل-ورلٌه منادٌل- تنظٌف اسفنج -سفره فوط -مطبخ فوط- للجلى سلن - لالرضٌات منظفات - للجلى سوائل - الجسم و للٌد سائل

 - ممشات - لالستحمام لوف - زبده ورق  تغلٌف و لتعبئه مصنع وتشغٌل ألامه.  تغلٌف  استرٌتش - فوٌل الومنٌوم رلائك- مبلله

 ، اكواب و اطباق- لالرضٌات نظافه موب(  جردل - سله- طبك_ البالستٌن من حمام أدوات - نظافه جوانتٌات- ارضٌات مماسح

 السالم ناحٌة 3/  البحرى الزمام خارج حوض 518 من 688 رلم المطعة:  بجهة

 مراعاة مع االذنٌن و المكٌاج تنظٌف ولطن فوٌل الومنٌوم اطباق - فوم اطباق- كارتون  ،  شركة   المنزلٌه للصناعات داٌموند -  8

   مالها ،رأس  نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام

 و المكٌاج تنظٌف ولطن فوٌل الومنٌوم اطباق - فوم اطباق- كارتون عن ، 15576 برلم 25215559 فى ،لٌدت 15555550555

 لمباشرة الالزمة التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة المرارات و اللوائح و الموانٌن احكام مراعاة مع االذنٌن

 السالم ناحٌة 3/  البحرى الزمام خارج حوض 518 من 688 رلم المطعة:  بجهة ، نشاطها

  التصدٌر -  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة التجارٌة والتوكٌالت للتصدٌر مونتو -  9

 .    التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شأن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون  بأحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌالت

 لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -

  المستصلحة األراضً استزراع -

 فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً شترطوٌ

 الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجاره -

  العمومٌة التورٌدات -

  التصدٌر - عن ، 15626 برلم 25215523 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 .    التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شأن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون  بأحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌالت

 لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح -

  المستصلحة األراضً استزراع -

 فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط

 الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع

 لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجاره -

  العمومٌة التورٌدات -

 - الوزٌري ش من متفرع - العزٌز عبد ش3 العزٌز عبد ٌحًٌ نمل منزل - 3 شمه: :  بجهة ، الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 عامر أبو منشٌة

 وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة التجارٌة والتوكٌالت للتصدٌر مونتو -  15

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح عن ، 15626 برلم 25215523 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 عامر أبو منشٌة - الوزٌري ش من متفرع - العزٌز عبد ش3 العزٌز عبد ٌحًٌ ملن منزل - 3 شمه: : 

 الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) إٌجٌبت أتوم -  11

 : التنفٌذٌه

  - الغذائٌة المواد تغلٌف و لتعبئة مصنع تشغٌل و إلامة   

 : التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .الحكومٌة المصالح و الفنادق و المعامل و المصانع مستلزمات و الخامات تورٌد -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد الشركة على

 الوارد النشاط عن ، 15597 برلم 25215519 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس   ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام

 : التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

  - الغذائٌة المواد تغلٌف و لتعبئة مصنع تشغٌل و إلامة   

 : التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .الحكومٌة المصالح و الفنادق و المعامل و المصانع مستلزمات و الخامات تورٌد -

 عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة حسابات إفراد ةالشرك على

 16 رلم المجاورة - 81 رلم المطعة - األرضً الدور - 1 رلم الوحدة:  بجهة ، ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام

 .2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) إٌجٌبت أتوم -  12

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج النشاط لبل التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 .المجاالت تلن عن

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 فً حمها عن ، 15597 برلم 25215519 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس   الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 .2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم

 الخارج شاطالن لبل التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على

 .المجاالت تلن عن

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 16 رلم المجاورة - 81 رلم المطعة - األرضً الدور - 1 رلم الوحدة:  بجهة ، الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) إٌجٌبت أتوم -  13

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



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع عن ، 15597 برلم 25215519 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس  

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

 16 رلم المجاورة - 81 رلم المطعة - األرضً الدور - 1 رلم الوحدة:  بجهة ، المانون ألحكام

 : هو الشركة غرض  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة  Seba S Pharmaceutical لألدوٌة إس سٌبا -  14

 و الطبٌة المستلزمات و التجمٌل مستحضرات و الغذائٌة المكمالت و البٌطرٌة و البشرٌة األدوٌة تسوٌك و تسجٌل -

 . الطبٌة األجهزة

 الطبٌة األجهزة و الطبٌة المستلزمات و التجمٌل مستحضرات و الغذائٌة المكمالت و البٌطرٌة و البشرٌة األدوٌة) تصنٌع -

 .الغٌر لدى( 

 .التصدٌر -

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 25215519 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 : هو الشركة غرض عن ، 15659

 و الطبٌة المستلزمات و التجمٌل مستحضرات و الغذائٌة المكمالت و البٌطرٌة و البشرٌة األدوٌة تسوٌك و تسجٌل -

 . الطبٌة األجهزة

 الطبٌة األجهزة و الطبٌة المستلزمات و التجمٌل مستحضرات و الغذائٌة المكمالت و البٌطرٌة و البشرٌة األدوٌة) تصنٌع -

 .الغٌر لدى( 

 .التصدٌر -

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 بجوار - شندى دمحم الدٌن كمال طارق/  ملن منزل:  بجهة ، فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً ضهاغر تحمٌك

 - الولٌد ابن خالد شارع -  التنمٌة بنن

 وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة  Seba S Pharmaceutical لألدوٌة إس سٌبا -  15

 . المانون ألحكام طبما  

 (4) مادة

 .  االعتبارٌة الشخصٌة إكتسابها تارٌخ من اعتبارا   تبدأ سنة( عشرون و خمسة: ) الشركة مدة

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو عن ، 15659 برلم 25215519 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 (4) مادة

 كمال طارق/  ملن منزل:  بجهة ،.  االعتبارٌة الشخصٌة إكتسابها تارٌخ من اعتبارا   تبدأ سنة( عشرون و خمسة: ) الشركة مدة

 - الولٌد ابن خالد شارع -  التنمٌة بنن بجوار - شندى دمحم الدٌن

 الغذائٌة المواد وتغلٌف وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  الغذائٌة للصناعات الحلوانً -  16

 .والعصائر

 .الطبٌعٌة المٌاه لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة -

 . الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة بالمناطك والتجزئة الجملة تجارة -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 الامة - عن ، 15627 برلم 25215524 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس   ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .والعصائر الغذائٌة المواد ٌفوتغل وتعبئة لتصنٌع مصنع وتشغٌل

 .الطبٌعٌة المٌاه لتعبئة مصنع وتشغٌل الامة -

 . الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات النائٌة بالمناطك والتجزئة الجملة تجارة -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 والمتوسطة الصغٌرة بالمجمعات - ب مجمع - 84 رلم الصناعٌة الورشة:  بجهة ، ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 الجنوبٌة بالمنطمة

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  الغذائٌة للصناعات الحلوانً -  17

 المانون

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما عن ، 15627 برلم 25215524 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  

 الجنوبٌة بالمنطمة والمتوسطة الصغٌرة بالمجمعات - ب مجمع - 84 رلم الصناعٌة الورشة:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   وذلن

 72 ق داخل االنشطه  ،  شركة   وشرٌكٌه دمحم دمحم إسماعٌل علً -  18

 لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح

 وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط. المستصلحة األراضً استزراع

 . الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم

 72 ق خارج االنشطه

 والتصدٌر االستٌراد

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل  مالً ومركز مالٌة حسابات إفراد  الشركة وعلى

 عن ، 15569 برلم 25215555 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط

 72 ق داخل االنشطه

 لالستزراع لابلة تجعلها التً األساسٌة بالمرافك األراضً وتجهٌز استصالح

 وأن واالستزراع، االستصالح ألغراض مخصصة األراضً تكون أن الحالتٌن فً وٌشترط. المستصلحة األراضً استزراع

 . الغمر بطرٌك الري ولٌس االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم

 72 ق خارج االنشطه

 والتصدٌر االستٌراد

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل  مالً ومركز مالٌة حسابات إفراد  الشركة وعلى

 14 مجاوره - د مربع - 53 عمار - الثانً بالدور وحدة:  بجهة ، والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط

 بممارسة الشركة التزام مع ، 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة  ،  شركة   وشرٌكٌه دمحم دمحم إسماعٌل علً -  19

 تلن عن  الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته  2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط

 المجاالت

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



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 مع ، 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة عن ، 15569 برلم 25215555 فى ،لٌدت 3555550555   لهاما ،رأس  

 لبل التنفٌذٌة والئحته  2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام

 المجاالت تلن عن  الخارج النشاط

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

 14 مجاوره - د مربع - 53 عمار - الثانً بالدور وحدة:  بجهة

 السٌارات وتجارة وشراء بٌع -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) للتجارة العزونً شركة -  25

 لانونا به مسموح هو ما لكل العامة التجارة -

 العامة التورٌدات -

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 السٌارات وتجارة وشراء بٌع - عن ، 15583 برلم 25215515 فى ،لٌدت 6555550555   مالها ،رأس  

 لانونا به مسموح هو ما لكل العامة التجارة -

 العامة التورٌدات -

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 - سهٌلة برج امام - -المنصورة مولف - الغشام ش: 

 والطباعه والستائر والمفروشات والنسٌج الغزل لتصنٌع مصنع وتشغٌل ألامه  ،  شركة   وشرٌكٌه الحنفً ٌوسف دمحم أحمد -  21

 والتطرٌز

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

 والنسٌج الغزل لتصنٌع مصنع وتشغٌل ألامه عن ، 15574 برلم 25215556 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

 والتطرٌز والطباعه والستائر والمفروشات

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

 A5 الصناعٌة المنطمه - 8 رلم المصنع -:  بجهة

 كرٌم االٌس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Cone N CREAM كٌرٌم ان كون -  22

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن ،

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 كرٌم االٌس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامه عن ، 15655 برلم 25215519 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن ،



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 A1 الصناعٌة المنطمه - الند جرٌن مجمع - 151 الصناعٌة الوحدة: 

 الحدٌث والنسٌج الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل ألامه  ،  شركة   وشرٌكه العال عبد كامل السعٌد دمحم -  23

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

 والنسٌج الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل ألامه عن ، 15587 برلم 25215517 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

 الحدٌث

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

 للصناعات كٌنج مجمع -  VIF المطعه - B1 الصناعٌة المنطمه - ج رلم بالعنبر 15و24 رلم الوحدة:  بجهة

   ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة إستٌل فرست -  24

  أنواعها بجمٌع الصلبة المعدنٌة والمشغوالت المصانع نفاٌات ومخلفات والخرده المعادن تجارة -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 على تعاونها لد التً أو أعمالهاب شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 (4) مادة

 نفاٌات ومخلفات والخرده المعادن تجارة - عن ، 15637 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

  أنواعها بجمٌع الصلبة المعدنٌة والمشغوالت المصانع

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 -األردنٌة  - 157/ش مول الصفا - 2 مكتب - الدوراالول: :  بجهة ،( 4) مادة

 المتكاملة الهندسٌة للحلول كرافتكو -  25

Kraftco For Integrated Engineering Solutions 

 مٌكانٌكٌة الكهرو والمماوالت العامة المماوالت -  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة -

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم -

 الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة

 الهندسٌة التصمٌمات اعداد -

 والمٌكانٌكٌة الكهربائٌة التورٌدات -

  

 الكهرو والمماوالت العامة المماوالت - عن ، 15632 برلم 25215524 فى ،لٌدت 8555550555   مالها ،رأس   وذلن

 مٌكانٌكٌة



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما) الهندسٌة االستشارات تمدٌم -

 الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة والدراسات

 ( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال فى العاملة

 الهندسٌة التصمٌمات اعداد -

 لمٌكانٌكٌةوا الكهربائٌة التورٌدات -

  

 32 لطعة - العالمً المركز - علوي الثانً الدور 343 رلم الوحدة:  بجهة ، وذلن

 المتكاملة الهندسٌة للحلول كرافتكو -  26

Kraftco For Integrated Engineering Solutions 

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون عن ، 15632 برلم 25215524 فى ،لٌدت 8555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 32 لطعة - العالمً المركز - علوي الثانً الدور 343 رلم الوحدة: 

 ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Just super food in aJars اجارس ان فوود سوبر جست -  27

 - 6أ أمتداد الصناعٌة المنطمه - 45 الصناعٌة األرض لطعه - األرضً الدور:  بجهة ،  عن ، 15646 برلم 25215526 فى

 الجمركٌة جنوب

 والمتكاملة العامة المماوالت "  ،  شركة.   المسئولٌـــة محــــدودة واحد شخص شركة  بناءوال للتشٌٌد بلد سترونج -  28

   والمتخصصة

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

  المانون ألحكام طبما   كله وذلن

   والمتخصصة والمتكاملة العامة المماوالت " عن ، 15598 برلم 25215519 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 2 المتمٌز الحى عمارات - 15 بالمنطمة - 15 رلم عمارة:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 التً وغٌرها  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة Advertising Company  Mentorاإلعالن و للدعاٌة منتور   -: -  29

 أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها

 لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها عن ، 15645 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

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

 -(  ب)  الحرفٌة الصناعٌة المنطمة - 131 رلم لطعة:  بجهة ،.  المانون



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

   ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة Advertising Company  Mentorاإلعالن و للدعاٌة منتور   -: -  35

 : مصنع تشغٌل و إلامة -

 و بالدعاٌة الخاصة البنارات     و المطبوعات و الملصمات و الكروت و التجارٌة الدفاتر و الكتب و الجرائد أغلفة لطباعة        

 . اإلعالن

 .المؤسسات و للشركات الدعائٌة و التروٌجٌة الهداٌا لتصنٌع        

 5 المرئٌه و الممرؤه و المسموعه الوسائل بكافة االعالن و الدعاٌه -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 15645 برلم 25215525 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس   الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 : مصنع تشغٌل و إلامة - عن ،

 و بالدعاٌة الخاصة البنارات     و المطبوعات و الملصمات و الكروت و التجارٌة الدفاتر و الكتب و الجرائد أغلفة لطباعة        

 . اإلعالن

 .المؤسسات و للشركات الدعائٌة و التروٌجٌة الهداٌا لتصنٌع        

 5 المرئٌه و الممرؤه و المسموعه الوسائل بكافة االعالن و الدعاٌه -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 -(  ب)  الحرفٌة الصناعٌة المنطمة - 131 رلم لطعة:  بجهة ، الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 بجهة ،  عن ، 15662 برلم 25215527 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه زكً متبولً احمد -  31

 -  - B3 جنوب الصناعٌة المنطمه - 95و 76 الوحدتان: 

  العمارى التسوٌك -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) العمارى للتسوٌك معمار -  32

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

  العمارى التسوٌك - عن ، 15611 برلم 25215525 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 73 مج - 219 فٌال - االول الدور

 72 ق داخل االنشطه  ،  شركة   وشرٌكٌه سٌد حسانٌن الحمٌد عبد احمد -  33

 المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة، والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات بالمدن  العثماري االستثمار

 72 ق خارج االنشطه

  العامة المماوالت



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل  مالً ومركز مالٌة حسابات إفراد  الشركة وعلى

 النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط

 ، 15575 برلم 25215556 فى ،لٌدت 75555550555   مالها ،رأس   رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد

 72 ق داخل االنشطه عن

 المدٌم الوادي خارج والمناطك النائٌة، والمناطك الجدٌدة، العمرانٌة والمجتمعات دنبالم  العثماري االستثمار

 72 ق خارج االنشطه

  العامة المماوالت

 بهذا الشركة التزام عدم حالة وفى ، االستثمار بمانون الواردة لألنشطة مستمل  مالً ومركز مالٌة حسابات إفراد  الشركة وعلى

 النشاط بممارسة الشركة التزام مع ، 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط الشرط

 الثالث الدور - 1 مكتب - 2 مج - األول الحً - 65 رلم لطعه -:  بجهة ، رلم االستثمار بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد

 المجاالت تلن عن  الخارج النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته  2517 لسنة 72  ،  شركة   وشرٌكٌه سٌد حسانٌن الحمٌد عبد احمد -  34

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

  

 النشاط لبل التنفٌذٌة والئحته  2517 لسنة 72 عن ، 15575 برلم 25215556 فى ،لٌدت 75555550555   مالها ،رأس  

 المجاالت تلن عن  الخارج

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

 الثالث الدور - 1 مكتب - 2 مج - األول الحً - 65 رلم لطعه -:  بجهة

 (3) مادة  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة MEDCURE PHARMA فارما مٌدكٌور -  35

  - هو الشركة غرض

 والمستلزمات والبٌطرٌة البشرٌة واألدوٌة التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات المستحضرات وتوزٌع تجارة -

  الطبٌة

 لدي الطبٌة والمستلزمات والبٌطرٌة البشرٌة واألدوٌة التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات المستحضرات تصنٌع -

 الغٌر

 لسنة 7 رلم المانون مراعاة مع المستوردٌن سجل شأن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بأحكام الشركة تلتزم والتصدٌر االستٌراد

  1982لسنة 121 المانون احكام بتعدٌل 2517

 (3) مادة عن ، 15634 برلم 25215525 فى ،لٌدت 155550555   مالها ،رأس   واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

  - هو الشركة غرض

 والمستلزمات والبٌطرٌة البشرٌة واألدوٌة التجمٌل ومستحضرات الطبٌة والمستلزمات المستحضرات وتوزٌع تجارة -

  الطبٌة

 لدي الطبٌة والمستلزمات والبٌطرٌة البشرٌة واألدوٌة التجمٌل ضراتومستح الطبٌة والمستلزمات المستحضرات تصنٌع -

 الغٌر

 لسنة 7 رلم المانون مراعاة مع المستوردٌن سجل شأن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بأحكام الشركة تلتزم والتصدٌر االستٌراد

  1982لسنة 121 المانون احكام بتعدٌل 2517



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 - عفان بن عثمان ش- احمدي الدٌن ضٌاء/  ملن منزل -  الدوراالول: :  بجهة ، واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 الزلزاٌك- التعاونٌة

 استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة MEDCURE PHARMA فارما مٌدكٌور -  36

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات عن ، 15634 برلم 25215525 فى ت،لٌد 155550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 الزلزاٌك- التعاونٌة - عفان بن عثمان ش- احمدي الدٌن ضٌاء/  ملن منزل -  الدوراالول: 

 25215531 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   شرٌكٌه و العزٌز عبد النبى عبد الحلٌم عبد إسماعٌل -  37

 73 رلم المجاورة - 68 رلم المطعة - األرضً الدور:  بجهة ،  عن ، 15678 برلم

 15659 برلم 25215527 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) الجاهزة للمالبس اورٌجٌنال -  38

 A2 الصناعٌة بالمنطمه 2/5/13 رلم الصناعٌة األرض لطعه علً الممام المصنع من علوي والرابع الثالث الدور:  بجهة ،  عن ،

 25215526 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  بالخارج المصرٌة العماله إللحاق المنصل -  39

 العام المستشفى شارع من المتفرع المضٌفة شارع أول - النصر حً -  المالح برج  - الثالث الدور: :  بجهة ،  عن ، 15658 برلم

 Volman Plast For General Trade Import And Export والتصدٌر واالستٌراد العامة للتجارة بالست فولمان -  45

 - االرضى الدور:  بجهة ،  عن ، 15654 برلم 25215526 فى ،لٌدت 21555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش)

 41 مجاورة - 35 رلم ارعم

 تمدٌم -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) MOMENT SOLUTION FOR LAB SERVICES المعملٌة للخدمات سولٌوشن مومنت -  41

 المعملٌة األجهزة وتورٌد واالالت والمعدات لألجهزة والمعاٌرة المٌاس خدمات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 لألجهزة والمعاٌرة المٌاس خدمات تمدٌم - عن ، 15654 برلم 25215519 فى ،لٌدت 255550555   مالها ،رأس  

 المعملٌة األجهزة وتورٌد واالالت والمعدات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 4 مول صفا - علوي الثانً الدور-  214 شمه

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون داخل االنشطة  ،  شركة   وشركاه احمد سٌد دمحم السٌد -  42

  الغذائٌة والمنتجات الثلج لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -

  التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة

 لبل التنفٌذٌة والئحته 2517 لسنة 72 االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 داخل االنشطة عن ، 15657 برلم 25215519 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى

 : التنفٌذٌة والئحته 72 لانون

  الغذائٌة والمنتجات الثلج لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة -

  التنفٌذٌة والئحته 72 لانون خارج االنشطة

  لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة

 لبل التنفٌذٌة والئحته 2517 لسنة 72 االستثماررلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط بممارسة الشركة التزام مع

 االستثمار بمانون الواردة لالنشطة مستمل مالى ومركز مالٌة حسابات بإفراد الشركة التزام مع ، المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 124 عمارة - 15 مجاورة - االرضً بالدور 2 شمة - الجدٌدة:  بجهة ، الشرط بهذا االلتزام عدم حالة ،وفى

 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط  ،  شركة   وشركاه احمد سٌد دمحم السٌد -  43

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات ستثماراال لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2517

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

 بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فى حمها ٌسمط عن ، 15657 برلم 25215519 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

 . المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة تمتع عدم مع ، 2517 لسنة 72 رلم االستثمار

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

 124 عمارة - 15 مجاورة - االرضً بالدور 2 شمة - الجدٌدة:  بجهة

  ،  شركة.   المسئولٌـــة محــــدودة واحد شخص شركة -  Mahlab Foods والتصدٌر الغذائٌة للتورٌدات فودز محلب -  44

 .العمومٌة التورٌدات

o العامة التجارة. 

o التصدٌر  . 

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع هالوجو من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 . المانون ألحكام طبما   كله وذلن

  

 .العمومٌة التورٌدات عن ، 15615 برلم 25215525 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  

o العامة التجارة. 

o التصدٌر  . 

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 56 مجاورة - مصر دار كمبوند - 29 عمارة -1 شمة:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 لانونا به مسموح هو ما لكل العامة التجارة  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة العامة للتجارة استون الجودة شركة -: -  45



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المالبس تجارة

   

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 لانونا به مسموح هو ما لكل العامة التجارة عن ، 15572 برلم 25215555 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 المالبس تجارة

   

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 -الداٌم عبد إبراهٌم ش-1 عمارة -2 شمة: : 

 : هو الشركة غرض  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة  Just Arabica أرابٌكا جاست   -: -  46

 و المأكوالت أنواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشغٌل و الامة

 . اواى التٌن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 : هو الشركة غرض عن ، 15584 برلم 25215515 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 و المأكوالت أنواع جمٌع تمدٌم و( الكحولٌة عدا) المشروبات أنواع جمٌع لتمدٌم الثابتة الكافترٌات و المطاعم ادارة و تشغٌل و الامة

 . اواى التٌن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 - 6 رلم المجاورة - المهندسٌن تمسٌم -  38 رلم المطعة - األول الدور: 

 . العامة المماوالت  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Edrak New Vision فٌجن نٌو ادران -  47

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 . العامة المماوالت عن ، 15589 برلم 25215517 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 االردنٌة - ج الماسه مول - 24 رلم الوحدة

   مالها ،رأس    ،  شركة   محدودة مسئولٌة ذات شركة الجاهزة والمالبس النسٌجٌة للصناعات النجٌري حرٌر -  48

 - 9 مجاورة - 11 نموذج - 491 المطعه:  بجهة ،  عن ، 15644 برلم 25215526 فى ،لٌدت 5555550555



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  عن ، 15652 برلم 25215526 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) والتنمٌة للتجارة إٌسافكو -  49

 االردنٌة(  MC3 -10) رلم لمطعها - 14 عمارة:  بجهة ،

 المصانع مستلزمات تورٌدات -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) والتجارة الصناعٌة للخدمات مٌجا شركة -  55

 اإلنتاج وخطوط والمٌكانٌكٌة الكهربائٌة المعدات صٌانة خدمات من الصناعٌة الخدمات -

 والكهربائٌة المٌكانٌكٌة المماوالت -

 لانونا به مسموح هو ما لكل العامة التجارة -

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

- عن ، 15599 برلم 25215519 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس   الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 المصانع مستلزمات تورٌدات 

 اإلنتاج وخطوط والمٌكانٌكٌة الكهربائٌة المعدات صٌانة خدمات من الصناعٌة الخدمات -

 والكهربائٌة المٌكانٌكٌة المماوالت -

 لانونا به مسموح هو ما لكل العامة التجارة -

  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 الدولً الحجاز مركز -الثانً الدور -5 مدخل -5 مكتب:  بجهة ، الخارج فً أو مصر فً غرضها ٌكتحم

 العطرٌة والزٌوت والعطور والبخور العود لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)والعطور للعود المملكة زٌن -  51

 والفواحات التجمٌل ومستحضرات

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 والعطور والبخور العود لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة عن ، 15656 برلم 25215519 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 والفواحات التجمٌل ومستحضرات العطرٌة والزٌوت

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 صغٌرة صناعات- فدان 255 الصناعٌة المنطمة -45 رلم: 

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ،  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) والتجارة الصناعٌة للخدمات مٌجا شركة -  52

 . المانون ألحكام طبما   وذلن

 بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، عن ، 15599 برلم 25215519 فى ،لٌدت 555550555   مالها ،رأس  

 الدولً الحجاز مركز -الثانً الدور -5 مدخل -5 مكتب:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

  شركة.   المسئولٌـــة محــــدودة واحد شخص شركة Sheng Yang General Contracting العامة للمماوالت ٌانج شٌنج -  53

  العامة المماوالت "  ،

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

  المانون ألحكام طبما   كله وذلن

  العامة المماوالت " عن ، 15591 برلم 25215519 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 الثانى الحى - السادسه الوحدة - 59 عمارة- الثالث الدور:  بجهة ، المانون ألحكام طبما   كله وذلن

 ، 15683 برلم 25215531 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه احمد عبدالعظٌم عمار عالء -  54

 22 عمارة -56 مجاورة - الثانً الدور 15 شمة:  بجهة ،  عن

 ،  عن ، 15682 برلم 25215531 فى ،لٌدت 35555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   شرٌكه و الشٌخ على عصام -  55

 الرابعة المجاورة - 89 رلم عمارة - 2 رلم الوحدة:  بجهة

 72 ق داخل االنشطه  ،  شركة   وشركائها مندوه امٌن هٌلن -  56

  وحٌاكتها وتطرٌزها والستائر المفروشات المشة جمٌع لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة

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

 72 ق داخل االنشطه عن ، 15624 برلم 25215523 فى ،لٌدت 99555550555   مالها ،رأس  

  وحٌاكتها وتطرٌزها والستائر المفروشات المشة جمٌع لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة

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

 -  A2 الصناعٌة المنطمه - 13/5/4 المطعه من األرضً الدور:  بجهة

 السلم ودرج التفتٌش وغرف ومطابك اغطٌة لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  ،  شركة   وشركاه عبدالرازق زغلول دمحم محمود -  57

  جالس الفٌبر ومنتجات طن 65 حمولة حتً JRP بً ار الجً من مختلمة واحمال مماسات

  

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

  

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

  

 وغرف ومطابك اغطٌة لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة عن ، 15629 برلم 25215524 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس  

  جالس الفٌبر ومنتجات طن 65 حمولة حتً JRP بً ار الجً من مختلمة واحمال مماسات السلم ودرج التفتٌش

  

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

  

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

 الروبٌكً الصناعٌة المنطمة -6أ غرب جنوب -537 لطعة:  بجهة



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 المالبس اتلمستلزم الصفوه -  58

 المالبس مستلزمات تورٌد - الجاهزة المالبس لمستلزمات والتجزئة الجملة تجارة - الشركة غرض  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)

 الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن والعطور واالكسسوارات

 أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجود من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز األنشطة هذه لممارسة

 ٌجوز كما مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً

 الجملة تجارة - الشركة غرض عن ، 15639 برلم 25215525 فى ،لٌدت 14555550555   مالها ،رأس   أو فٌها تندمج أن لها

 الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن والعطور واالكسسوارات المالبس مستلزمات تورٌد - الجاهزة المالبس لمستلزمات والتجزئة

 من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح

 الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً غٌرها و الشركات مع الوجود

 مشروع ج 116 المحل: :  بجهة ، أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبة منطمة عدا فٌما

 45 مجاورة سنتر هاٌدي

 المالبس لمستلزمات الصفوه -  59

  المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)

 ، المانون ألحكام طبما وذلن بها تلحمها أو تشترٌها عن ، 15639 برلم 25215525 فى ،لٌدت 14555550555   مالها ،رأس  

 45 مجاورة سنتر هاٌدي مشروع ج 116 المحل: :  بجهة

 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) Ramak Trading Company للتجارة رامان -  65

 الروبٌكً شرق فدان 155 الـ منطمة - 125 رلم المطعة:  بجهة ،  عن ، 15675 برلم 25215531

 15647 برلم 25215526 فى ،لٌدت 5555550555   مالها ،رأس    ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة تكس فٌصل -  61

 - B4 الصناعٌة بالمنطمه 61 بالمطعه األرضً بالدور عنبر:  بجهة ،  عن ،

 احكام مراعاة مع. والنسٌج والغزل الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة  ،  شركة   وشرٌكٌة حكٌم خلبوطه نعٌم -  62

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

 مع. والنسٌج والغزل الجاهزة المالبس لتصنٌع مصنع وتشغٌل الامة عن ، 15628 برلم 25215524 فى ،لٌدت 15555550555

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

 3 ب الصناعٌة بالمنطمة 68 رلم المطعة

  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة KAM S D Technical Consultations التمنٌة لإلستشارات دي إس كام   -: -  63

 . المانون ألحكام ما  طب وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج عن ، 15582 برلم 25215515 فى ،لٌدت 515550555   مالها ،رأس  

 25 رلم المجاورة - 64 رلم المطعة - الثانً الدور:  بجهة ،.  المانون

  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة KAM S D Technical Consultations التمنٌة لإلستشارات دي إس كام   -: -  64

 : هو الشركة غرض

 والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  التمنٌة االستشارات تمدٌم -

 فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة

 بأحكام اإلخالل دون وذلن( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال

 فى ،لٌدت 515550555   مالها ،رأس   هذه رسةلمما الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 : هو الشركة غرض عن ، 15582 برلم 25215515

 والدراسات واالستشارات المانونٌة االستشارات وكذا المالٌه االوراق باسواق ٌتعلك ما عدا فٌما)  التمنٌة االستشارات تمدٌم -

 فى العاملة الشركات النشطة المالٌة االوراق عن المالٌة االستشارات وكذا واالستحواذ المال رأس زٌادة بمناسبة بالتمٌٌم المتعلمة

 بأحكام اإلخالل دون وذلن( التنفٌذٌة والئحته المال رأس سوق لانون من 27 المادة فى علٌها المنصوص المالٌة االوراق مجال



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 - 64 رلم المطعة - الثانً الدور:  بجهة ، هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن

 25 رلم المجاورة

  ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة KAM S D Technical Consultations التمنٌة لإلستشارات دي إس كام   -: -  65

 . األنشطة

 .البرمجٌات تطوٌر -

 .العمومٌة التورٌدات -

 .األلكترونً التسوٌك -

 .األلكترونٌة البرامج و الموالع تصمٌم -

 .االلكترونٌة للموالع االلكترونً الدفع أنظمة تفعٌل -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 ، 15582 برلم 25215515 فى ،لٌدت 515550555   مالها ،رأس   أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 . األنشطة عن

 .البرمجٌات تطوٌر -

 .العمومٌة التورٌدات -

 .األلكترونً التسوٌك -

 .األلكترونٌة البرامج و الموالع تصمٌم -

 .االلكترونٌة للموالع االلكترونً الدفع أنظمة تفعٌل -

 . علٌها والتدرٌب وتشغٌلها اإللكترونٌة المعلومات ونظم البٌانات لواعد وإنشاء والتطبٌمات البرامج وإنتاج تصمٌم أعمال -

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 25 رلم المجاورة - 64 رلم المطعة - الثانً الدور:  بجهة ، أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 72 ق داخل االنشطه  ،  شركة   وشرٌكه الشٌخ دمحم عدنان -  66

 من العاشر مدٌنة داخل النشاط ممارسه تتم ان علً الموتوسٌكالت غٌار ولطع الورش ومستلزمات للكوتش والتجزئة الجمله تجاره

   فمط رمضان

  72 ق خارج االنشطه

 .    التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شأن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون  بأحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌالت

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

 72 ق داخل االنشطه عن ، 15635 برلم 25215524 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

 من العاشر مدٌنة داخل النشاط ممارسه تتم ان علً الموتوسٌكالت غٌار ولطع الورش ومستلزمات للكوتش والتجزئة الجمله تجاره

   فمط رمضان

  72 ق خارج االنشطه



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 .    التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شأن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون  بأحكام الشركة تلتزم التجارٌة التوكٌالت

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

 - 62 مج سوق - التجاري سنتر الصفا مشروع - ب نموذج - األول الدور - تجارٌة 3 رلم الوحدة:  بجهة

 برلم 25215527 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(    م.م.ذ.ش) البالستٌكٌة للصناعات االنمار -  67

 السالم لرٌه - احمد محمود عبدالحمٌد ملن - االرضً الدور:  بجهة ،  عن ، 15666

 ، 15684 برلم 25215531 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش) المعادن لتشغٌل اٌطالٌانو -  68

 72 مج - 18 عمارة - الثانى الدور - 4 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن

 ،  عن ، 15649 برلم 25215526 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكٌه فهمى امٌن مهدى دمحم -  69

 mc2/27ق - مول الجوهرة مشروع -341 رلم الوحدة:  بجهة

 72 ق داخل االنشطه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  Tasmiah للبالستٌن التسمٌة -  75

 مصنع وتشغٌل الامه

 البالستٌن وتخرٌز وسحب ونفخ لحمن 

  ومستلزماتها والسحب والنفخ الحمن ولوالب البالستٌكٌة المنتجات أنواع جمٌع لتصنٌع

  والنحاس وااللومنٌوم الحدٌد وخراطة لتشكٌل

 72 ق خارج االنشطه

 لسنة 7 رلم المانون مراعاة مع المستوردٌن سجل شأن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بأحكام الشركة تلتزم والتصدٌر االستٌراد

 1982لسنة 121 المانون احكام بتعدٌل 2517

  

 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس   استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن ،

 72 ق داخل االنشطه عن ، 15617 برلم 25215525

 مصنع وتشغٌل الامه

 البالستٌن وتخرٌز وسحب ونفخ لحمن 

  ومستلزماتها والسحب والنفخ الحمن ولوالب ستٌكٌةالبال المنتجات أنواع جمٌع لتصنٌع

  والنحاس وااللومنٌوم الحدٌد وخراطة لتشكٌل

 72 ق خارج االنشطه

 لسنة 7 رلم المانون مراعاة مع المستوردٌن سجل شأن فً 1982 لسنة 121 رلم المانون بأحكام الشركة تلتزم والتصدٌر االستٌراد

 1982لسنة 121 المانون احكام بتعدٌل 2517

  

 165 المطعة ضمن- A/259 المطعه:  بجهة ، استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن ،

 اإلسماعٌلٌة بساتٌن - الزمام خارج - الصناعٌة المنطمه - العاشرة المنطمه -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص  ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  Tasmiah للبالستٌن التسمٌة -  71



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص عن ، 15617 برلم 25215525 فى ،لٌدت 25555550555   مالها ،رأس  

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 اإلسماعٌلٌة بساتٌن - الزمام خارج - الصناعٌة المنطمه - العاشرة المنطمه - 165 المطعة ضمن- A/259 المطعه: 

 .  الطبٌة المستلزمات و المالبس لتصنٌع مصنع تشغٌل و إلامة  ،  شركة   شرٌكها و علً عوض السالم عبد دمحم سالً -  72

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

 المستلزمات و المالبس لتصنٌع مصنع تشغٌل و إلامة عن ، 15631 برلم 25215524 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

 .  الطبٌة

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

 حسٌن دمحم كفر لرٌة - األحرار طرٌك - األحرار مولف أمام - دمحم الواحد عبد فكري السٌد/  ملن منزل: 

 و البالستٌن و الفوم منتجات لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) للبالستٌن بان كاٌرو -  73

 .الكرتون و التغلٌف و التعبئة منتجات و االسترتش

 .لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة -

 .العمومٌة التورٌدات -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 برلم 25215525 فى ،لٌدت 12555550555   مالها ،رأس   تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 .الكرتون و التغلٌف و التعبئة منتجات و االسترتش و البالستٌن و الفوم منتجات لتصنٌع مصنع وتشغٌل إلامة  - عن ، 15614

 .لانونا به مسموح هو فٌما العامة التجارة -

 .العمومٌة التورٌدات -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 2م ملٌون 6 الجنوبٌة المنطمة - 189 رلم المطعة:  بجهة ، تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو مصر فً غرضها تحمٌك

 . المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) للبالستٌن بان كاٌرو -  74

 ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها عن ، 15614 برلم 25215525 فى ،لٌدت 12555550555   مالها ،رأس  

 2م ملٌون 6 الجنوبٌة المنطمة - 189 رلم المطعة:  بجهة ،.  المانون

 وتشغٌل الامة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) YMF والتصدٌر واالستٌراد البترولٌة المواد ونمل البنزٌن محطات إلدارة أف أم واى -  75

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.   البترولٌة للمواد( البرى) النمل -.  البنزٌن محطات وادارة

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار

   



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 النمل -.  البنزٌن محطات وادارة وتشغٌل الامة عن ، 15568 برلم 25215555 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.   البترولٌة للمواد( البرى)

 الثامن الحً الخدمات مركز 14 ق رمضان من العاشر مدٌنه فً الكائنه السٌارات وتموٌن خدمه محطه:  بجهة ، األنشطة هذه

 وتشغٌل الامة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) YMF والتصدٌر واالستٌراد البترولٌة المواد ونمل البنزٌن محطات إلدارة أف أم واى -  76

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.   البترولٌة للمواد( البرى) النمل -.  البنزٌن محطات وادارة

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار

   

 النمل -.  البنزٌن محطات وادارة غٌلوتش الامة عن ، 15568 برلم 25215555 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.   البترولٌة للمواد( البرى)

 الجدٌدة العبور 2655 منطمة 49 لطعة فً الكائنه السٌارات وتموٌن خدمه محطه -:  بجهة ، األنشطة هذه

 وتشغٌل الامة  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) YMF والتصدٌر واالستٌراد البترولٌة المواد ونمل البنزٌن محطات إلدارة أف أم واى -  77

 وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.   البترولٌة للمواد( البرى) النمل -.  البنزٌن محطات وادارة

 األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار

   

 النمل -.  البنزٌن محطات وادارة وتشغٌل الامة عن ، 15568 برلم 25215555 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 لممارسة الالزمة التراخٌص إستصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع.   البترولٌة للمواد( البرى)

 لسم"  سابما"  الطوٌل نفك 48"  حالٌا بدوي احمد شارع 65 فً الكائنه السٌارات وتموٌن خدمه محطه -:  بجهة ، ةاألنشط هذه

 شبرا

 طبٌة تورٌدات -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) سً اف مٌكرو -  78

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 طبٌة تورٌدات - عن ، 15571 برلم 25215556 فى ،لٌدت 1555550555   مالها ،رأس  

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن 

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 55 مجاوره - 15 عماره - 3 شمه: 

 الشمسٌة والنظارات انواعها بكافه الطبٌة النظارات وتجهٌز وتوزٌع  تجارة -  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) كوم دوت نظارتى -  79

  البصرٌة والعدسات

  

 . التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شأن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون بأحكام الشركة التزام مع ، التجارٌة التوكٌالت -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 وتجهٌز وزٌعوت  تجارة - عن ، 15612 برلم 25215525 فى ،لٌدت 195550555   مالها ،رأس   مصر فً غرضها تحمٌك

  البصرٌة والعدسات الشمسٌة والنظارات انواعها بكافه الطبٌة النظارات

  



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 . التجارٌة الوكالة أعمال تنظٌم شأن فً 1982 لسنة 125 رلم المانون بأحكام الشركة التزام مع ، التجارٌة التوكٌالت -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

 - بورسعٌد ش - 252 عمار:  بجهة ، مصر فً غرضها تحمٌك

 طبما   وذلن بها تلحمها أو تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) كوم دوت نظارتى -  85

 . المانون ألحكام

 تشترٌها أو فٌها تندمج أن لها ٌجوز كما ، الخارج فً أو عن ، 15612 برلم 25215525 فى ،لٌدت 195550555   مالها ،رأس  

 - بورسعٌد ش - 252 عمار:  بجهة ،.  المانون ألحكام طبما   وذلن بها تلحمها أو

 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط  ،  شركة   شرٌكته و غرٌب احمد الحمٌد عبد راضً -  81

 : التنفٌذٌه الئحته و 2517

 داخل النشاط ممارسة ٌتم أن على(  التغلٌف و التعبئة مواد و المصانع مستلزمات و المضلع للكرتون)  التجزئة و الجملة تجارة -

 .مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و المدن

 : التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .العمومٌة التورٌدات -

 الوارد النشاط عن ، 15561 برلم 25215554 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   حسابات إفراد الشركة على -

 : التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت

 داخل النشاط ممارسة ٌتم نأ على(  التغلٌف و التعبئة مواد و المصانع مستلزمات و المضلع للكرتون)  التجزئة و الجملة تجارة -

 .مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما النائٌة المناطك و الجدٌدة العمرانٌة المجتمعات و المدن

 : التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص المجاالت عن الخارج النشاط

 .العمومٌة التورٌدات -

 األردنٌة - سنتر عمان - 5 رلم الوحدة:  بجهة ، حسابات إفراد الشركة على -

 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز و مستملة مالٌة  ،  شركة   شرٌكته و غرٌب احمد الحمٌد عبد راضً -  82

 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2517 لسنة 72

 .2517 لسنة 72

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 المجاالت تلن عن الخارج النشاط

 و مستملة مالٌة عن ، 15561 برلم 25215554 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس   واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 فً حمها ٌسمط الشرط بهذا الشركة التزام عدم حالة فً و 2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الوارد للنشاط مستمل مالً مركز

 .2517 لسنة 72 رلم االستثمار بمانون الواردة الحوافز و بالمزاٌا التمتع

 . المانون بذات الواردة الحوافز و بالضمانات االستثمار لانون خارج األنشطة تمتع عدم -

 لبل التنفٌذٌه الئحته و 2517 لسنة 72 رلم بمانون علٌها المنصوص بالمجاالت الوارد النشاط ممارسة الشركة على -

 المجاالت تلن عن الخارج النشاط



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 األردنٌة - سنتر عمان - 5 رلم الوحدة:  بجهة ، واللوائح الموانٌن أحكام مراعاة مع

 التراخٌص كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات  ،  شركة   شرٌكته و غرٌب احمد الحمٌد عبد راضً -  83

 نشاطها لمباشرة الالزمة

 كافة على الحصول الشركة وعلى السارٌة والمرارات عن ، 15561 برلم 25215554 فى ،لٌدت 3555550555   مالها ،رأس  

 األردنٌة - سنتر عمان - 5 رلم الوحدة:  بجهة ، نشاطها لمباشرة الالزمة التراخٌص

   ،  شركة.   محدودة مسئولٌة ذات شركة العاشر منارة -  84

 .العماري التطوٌر و االستثمار -

 .العامة المماوالت -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 (4) مادة

 .العماري التطوٌر و االستثمار - عن ، 15633 برلم 25215524 فى ،لٌدت 2555550555   مالها ،رأس  

 .العامة المماوالت -

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 العاشر الحً جنوب - 96 رلم عمارة - 6 رلم الوحدة: :  بجهة ،( 4) مادة

  والنسٌج والتجهٌز والطباعة للصباغة مصنع وتشغٌل الامه  ،  شركة(   م.م.ذ.ش) EL AFNAN TEX تكس األفنان -  85

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن ،

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 والتجهٌز والطباعة للصباغة مصنع وتشغٌل الامه عن ، 15651 برلم 25215519 فى ،لٌدت 15555550555   مالها ،رأس  

  والنسٌج

 . األنشطة هذه لممارسة الالزمة التراخٌص استصدار وبشرط ، السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن بأحكام اإلخالل دون وذلن ،

 على تعاونها لد التً أو بأعمالها شبٌهة أعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه بأي تشترن أن للشركة وٌجوز

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

 A1 الصناعٌة المنطمه شرق شمال -5/1 رلم المطعه

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌالت 

   ــــــــــــــــــــــ  



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ،   9267:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الدمناوى السٌد السٌد طارق لصاحبها والمماوالت العماري ارلالستثم الدمناوى   - 1

 576 محو بامر المحو تم  السجل شطب/محو تم   25215554 تارٌخ وفى

  السجل شطب/محو تم   25215517 تارٌخ وفى ،   4867:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  دمحم عبدالعزٌز بهجت اسماء   - 2

 المٌد محو تم

 ،   3537:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  محجوب صابر دمحم دمحم عماد لصاحبها المعادن وخراطة وتشغٌل لتشكٌل الثالثٌه   - 3

 محوالمٌد تم  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى

   6327:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرازق عبدهللا نبٌل دمحم لصاحبها Sharm smile السٌاحً للتسوٌك سماٌل شرم   - 4

 المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ وفى ،

 وفى ،   6327:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  عبدالرازق عبدهللا نبٌل دمحم لصاحبها LAT السٌاحً للتسوٌك تً اٌه ال   - 5

 المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   25215525 تارٌخ

 وفى ،   5631:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  لندٌل عبدهللا كامل عبدهللا لصاحبها المصانع مستلزمات لتجارة المندٌل   - 6

 المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   25215527 تارٌخ

   6372:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  الشربٌنً عبدالعال لًع عبدالعال علً لصاحبها  الجاهزة المالبس لتصنٌع الشربٌنً   - 7

 المحو تم  السجل شطب/محو تم   25215531 تارٌخ وفى ،

 برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،  شعٌر عبدالمادر دمحم خالد لصاحبها والمنسوجات الجاهزة المالبس وتصنٌع لتجارة تكس الهنا   - 8

 الممر لنمل المٌد محو تم  السجل شطب/محو تم   25215531 تارٌخ وفى ،   6593: 

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 ، تارٌخ وفً  7651 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  دمحم داود دمحم محمود لصاحبها الغذائٌة المواد وتعبئة لتصنٌع مكه -  1

  جنٌه  55555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  25215555

 تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  9462 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوفرج دمحم ٌوسف دمحم لصاحبها للمفروشات السما -  2

  جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تعدٌل تم  25215531 ، تارٌخ وفً  9462 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  ابوفرج دمحم ٌوسف دمحم لصاحبها للمفروشات السما -  3

 جنٌه  555550555، ماله رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 



 يةجهاز تنمية التجارة الداخل
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

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

 

 

 

 


